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Toiminnan ytimessä yhdessä

Positiivista
AVI:n 2021 Kuraattoripalveluiden psykososiaalisen 
kuormituksen kartoitus esi-, perus- ja 2. asteella 
toimiville kuraattoreille.

 Tarkastelussa psykososiaalinen kuormitus oli 
kohtuullista ja työskentelyolosuhteet mielekkäät. 
Tarkasteluyksiköt toimivat kohtuullisesti ja työtä 
tukevalla tasolla, isompi organisaatio takaa paremman 
laadullisen tasavertaisen palvelun

• Yhteiset toimintamallit (mm. Takaisin kouluun –
poissaolojen ehkäisy, päihtyneen oppilaan huolen 
käsittelymalli,  Maakunnallinen lainvastaiset teot) 

• Asiantuntijaorganisaatio  poissaolojen 
paikkaaminen helpompaa

• Resusointi suositusten rajoissa, mitoitusta kohti 
mennään

• OHR palvelut ovat sisotessa niin silloin yhteistyön ja 
rajapinnat toimii hyvin muihin moniammatillisiin 
palveluihin

• Rajapinnoista tulee liittymäpintoja

Kehitettävää

• Tiedottaminen

• Tiimityön vahvistamista (Systeemisen mallin vahvistaminen 
opiskeluhuollon palveluiden tiimiytymisen tueksi sekä 
oppilaitosyhteisöä tukevaksi malliksi)

• Lisää mukaan arjen toimintaan; yhdessä toimiminen 
(opettajat, ohjaajat ja OHR väki)

• Näkyminen ja esillä oleminen!

• Yhteisten toimintamallien vahvistamista 

• Osaamisen vahvistaminen ja koulutusta yhteisesti 
opiskeluhuollon palveluiden ja opetuksen järjestäjien kanssa 
myös ennaltaehkäiseviin toimiin  koulutus- ja 
osaamiskartoitus

• Sillanrakentaminen 



Etuja ja huomioita

• Muutoksessa odotukset palveluiden siirtymisestä  realistiset odotukset

• Maakunnallinen ohjausryhmä  yhtenäiset käytänteet ja tasalaatuisuus, 
yhteiset toimintamallit (suunnitelma)

• Muut yhdyspinnat ja poikkitoiminnat (mm. sosiaali- ja terveyspalvelut)

• Aluekierrokset (oppilashuollon johdon kohtaaminen koulujen johdon 
kanssa) toisen työn tunteminen 

• Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tunnetuksi tekeminen kouluille ja 
oppilaitoksille. Teams esittelyt, esitteet. Tiivistää yhteistyötä!



Kysely tavoitettavuudesta

• Kyselyt toteutettiin syksyllä 2021. Kyselyiden tarkoitus oli saada 
tietoa oppilaille ja opiskelijoille sekä huoltajille sopivimmista ja 
mieluisimmista yhteydenottotavoista sekä kerätä palautetta 
opiskeluhuollon palveluista (terveydenhoitaja, kuraattori, 
psykologi, lääkäri) ja niiden toimivuudesta. 

• Kyselyyn vastasivat Etelä-Karjalaiset 7.–9. luokkien oppilaat (noin 
440),1.–9. luokkien oppilaiden huoltajat (noin 680) sekä 2. asteen 
opiskelijat (noin 210). 



Havaintoja 

 Wilman olevan tärkein yhteydenottokanava opiskeluhuollon palveluihin ja sitä 
halutaan käyttää myös jatkossa.

 Huoltajat toivoivat myös mahdollisuutta olla yhteydessä puhelimitse. 

 Haasteeksi nimettiin opiskeluhuollon palveluiden ammattilaisten 
yhteystietojen löytyminen Wilmasta. 

 Tärkeäksi asiaksi nostettiin henkilöstön helppo saavutettavuus ja matala 
kynnys tapaamiseen sekä opiskeluhuollon ammattilaisten paikalla olo 
koulupäivien aikana. 

 Oppilaat ja opiskelijat sekä huoltajat toivovat opiskeluhuollon palveluiden 
ammattilaisten vierailevan luokissa ja oppitunneilla säännöllisesti kertomassa 
läsnäolostaan koululla, työstään sekä asioista, joissa heihin voi olla yhteydessä. 
Ammattilaisten toivottiin olevan konkreettisesti osa koulun arkea. 

 Huoltajat toivoivat selkeää ja ajankohtaista viestintää palveluista niin heille 
itselleen kuin oppilaillekin.  Lisää tietoa toivottiin opiskeluhuollon palveluiden 
ammattilaisten työkuvista ja rooleista koulussa. 



Oppilashuollon vuosikello

PowerPoint-esitys (socca.fi)

http://www.socca.fi/files/7454/Vuosikellot.pdf


Koulupoissaolomalli



Näyttöön perustuvien menetelmien kattavuus
maakunnassa
- ennaltaehkäisevistä palveluista perussairaanhoitoon



Kysymyksiä ja pohdintaa?

• Riittääkö oppilashuollon henkilöstön tehtävät palvelutarpeeseen?

 Miten PSYYKKARI-toiminta (psykiatrinen sairaanhoitaja) jatkuu?

• Toteutuuko oppilashuolto kaikilla alueilla tasavertaisesti?

• Onko oppilashuollon henkilöstö riittävästi läsnä ja miten se 
yhdessä luodaan ja mahdollistetaan? (tilat, mitoitus)

• Miten hyvinvointialueella taataan yhdenmukainen ja tasalaatuinen 
palveluvalikko kaikille?


