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PERHEKESKEINEN OPPILASHUOLTO (1.8.2014-31.12.2015) 

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on muuttaa oppilashuollon toimintatapaa niin, 
että yksittäisen lapsen ongelmien hoidosta siirrytään vahvemmin koko perheen 
hyvinvoinnin ja kasvatusotteen vahvistamiseen. Vanhemmuuden puutteet ovat 
suuri oppilashuoltotarpeen aiheuttaja. Oppilashuoltotyön vaikuttavuus on ollut 
heikkoa, kun on yritetty auttaa etupäässä yksittäistä oppilasta. Oppilashuoltoon 
lähdetään hankkeen avulla mallintamaan uudenlaista kokonaisvaltaisen 
kasvatuksen tuen mallia. Vanhan organisaatiolähtöisen oppilashuoltomallin rinnalle 
kehitetään uudenlainen palvelumalli, joka yhdistää perinteiset  koululähtöiset 
oppilashuollon toimintamallit lapsi-, nuoriso- ja perhetyön malleihin sekä luo niiden 
rinnalle ja tilalle uudenlaisia moniammatillisen ja poikkihallinnollisen työn 
toimintamalleja. Samalla kehitetään oppilashuollon toimintamalleja myös 
varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja lukiokoulutukseen, joista  toimintamallit 
ovat tähän asti puuttuneet. Työn painopiste siirtyy korjaavasta työstä uudenlaisiin 
ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen malleihin. 

Miten hanke käytännössä toteutetaan 

Hanke toteutetaan Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien, sosiaali- ja 
terveyskuntayhtymä Akselin, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin Raision 
nuorisopsykiatrian poliklinikan sekä  Valmennuspalvelu Resurssiriihi ky:n 
yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu oppilashuollon työntekijöitä kaikista eri 
tehtävistä; opettajat, rehtorit, opinto-ohjaajat, koulunkäynnin avustajat, 
koulukuraattorit, -psykologit, -terveydenhoitajat ja - lääkärit, nuorisopsykiatrisen 
poliklinikan henkilöstö,  perhe- ja sosiaalityöntekijät, perheneuvolan työntekijät, 
nuorisotyöntekijät sekä opetus-, sivistys- sosiaali-, ja terveystoimen johto.  

Työskentely jakautuu erilaisiin teemoihin (koulutusosioihin), jotka toteutetaan 
pääasiassa työpajatyöskentelyn ja tiimioppimisen avulla. Tiimioppimisessa jaetaan 
olemassa olevaa asiantuntijuutta ja mallinnetaan uusia toimintamalleja. Uuden 
oppimista vahvistetaan asiantuntijakohtaamisten avulla. Asiantuntijakohtaamisissa 
käsitellään oppilashuoltoon liittyviä ajankohtaisia teemoja mm. uusimpia 
tutkimustuloksia, yhteiskunnallisia keskustelunavauksia sekä oppilashuoltoon 
liittyvää lainsäädäntöä. Asiantuntijakohtaamiset voivat olla aiheesta ja tarpeesta 
riippuen esim. luentoja, vierailevia tiimivetäjiä tai benchmarkkausvierailuja.  

Jokaiseen aiheeseen osallistuu työntekijöitä eri  työntekijä- ja yhteistyöryhmistä yli 
kunta- ja hallintokuntarajojen. Näin varmistetaan ja vahvistetaan kokonaisvaltaisen, 
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moniammatillisen työotteen kehittyminen, osaamisen jakaminen sekä erilaisten 
näkökulmien huomioonottaminen.  

Työpajat ja koulutusosiot rakentuvat seuraavien teemojen ympärille: 

- uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

- opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma (kunnan tasolla ja 

koulun tasolla) 

- yhteisöllisen hyvinvointityön työtavat 

- yksilökohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän työskentely 

- oppimisympäristön turvallisuus ja terveellisyys 

- nivelvaiheeton oppilashuolto 

- monialaisen opiskeluhuollon johtaminen 

- opiskeluhuollon prosessit 

- varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppilashuolto 

- lukion opiskelijahuolto 

- ennaltaehkäisevän perhetyön mallittaminen 

- työssäjaksaminen, voimavarat ja vertaistuki coachingin ja sparrauksen avulla 

toteutettuna 

Kokoontumisten lisäksi työskennellään Drive-verkkoympäristössä. Hankkeen 
koulutukseen osallistuu noin 120 henkilöä. 

Hankkeen toteutumista ohjaa ja valvoo ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat 
seuraavat henkilöt: 

- Marita Pettersson, sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtaja Akseli 

- Pirjo Junnila, sosiaalityön päällikkö Akseli 

- Jyrki Lumiainen, sivistysjohtaja Nousiainen 

- Pekka Karenmaa, sivistysjohtaja Masku 

- Laura Päiviö-Häkämies, sivistysjohtaja Mynämäki 

- Marika Marjanen, vastaava koulukuraattori Akseli 

- Riitta Malmivaara, johtava terveydenhoitaja Akseli. 

Hankkeen koordinaattorina ja pääkouluttajana toimii Arja Kitola.  

 


