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1. HANKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN 

Perhekeskeinen oppilashuolto -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli 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 lähdettiin hankkeen avulla mallintamaan uudenlaista 
kokonaisvaltaisen kasvatuksen tuen mallia. Vanhan organisaatiolähtöisen 
oppilashuoltomallin rinnalle kehitettiin uudenlaista laaja-alaisen moniammatillisen ja 
poikkihallinnollisen työn palvelumallia, joka yhdistää perinteiset  koululähtöiset 
oppilashuollon toimintamallit lapsi-, nuoriso- ja perhetyön malleihin. Samalla kehitettiin 
oppilashuollon toimintamalleja myös varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, josta  
toimintamallit ovat tähän asti puuttuneet.  

Ohjausryhmän arvion mukaan erityisen hyvin onnistui moniammatillisen ja 
poikkihallinnollisen yhteistyön rakentaminen. Hankkeen tavoitteiden  saavuttamista 
kommentoitiin ohjausryhmässä mm. seuraavasti: 

"Tämä hanke on tehnyt uraauurtavaa työtä opetus-, sosiaali- ja terveystoimen 
yhteistyön kehittämiseksi". 

"Hanke on ollut pelastus uuden oppilashuoltolain käytäntöjen järjestämiseksi. 
Oltaisiin oltu isossa suossa ilman tätä hanketta". 

Perheen kasvatusotteen vahvistamista on hyvin hankala arvioida näin pienen ajanjakson 
perusteella. Mutta ainakin hanke saattoi alkuun tiiviimpää yhteistyötä 
perhetyöntekijöiden ja opetustoimen välille. Hankkeen aikana mallinnettiin mm. 
opettajien ja perhetyöntekijöiden työn- ja vastuujakoa.  

Oppilashuollon johtamisen osalta hankkeessa keskityttiin lähinnä perusturva-
kuntayhtymän johdon ja kuntien sivistystointen johdon välisen yhteistyön ja 
vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä johtamisen uusien käytäntöjen mallittamiseen. 
Palautteen perusteella rehtoreiden osallisuus ja rooli jäivät hankkeessa liian vähäiselle 
huomiolle. Hankkeen aikana olisi ollut tarpeen perustaa oma kehittämisryhmänsä 
rehtoreiden työn kehittämistä ajatellen. Nyt vain pari rehtoria sitoutui pitkäjänteiseen 
osallistumiseen ja oppilashuollon kehittämiseen.  

"Rehtoreiden sitoutuminen ei ollut paras mahdollinen". 

Palautteen mukaan myös erityisopettajat olisi pitänyt ottaa tiiviimmin toimintaan 
mukaan. Erityisopettajat pidettiin tässä hankkeessa tietoisesti "taustalla", koska uusi 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki haluaa selkeästi erottaa oppilashuollon ja kolmiportaisen 
tuen. Erityisopettajat haluttiin tässä hankkeessa selkeästi roolittaa kolmiportaisen tuen 
toimijoiksi. Erityisopettajilla on kuitenkin suuri osaaminen myös oppilashuollolliseen 
tukeen ja se voimavara ja osaaminen jäivät tässä hankkeessa hyödyntämättä.  

"Oltaisiin pidemmällä, jos erkat olivat olleet mukana". 
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Hankkeen aikana kokonaan uusiksi tavoitteiksi muodostuivat oppilashuollon 
turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastuksiin liittyvien käytäntöjen kehittäminen, 
oppilaiden osallisuuden edistäminen sekä yhteisöllisen hyvinvointityön vahvistaminen.  

Hanke toteutettiin ajalla 1.4.2014-31.12.2015. Hankkeen rahoitti Opetushallitus.  

 

2. HANKKEEN TOIMINTAVERKOSTO 

Hanke toteutettiin Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien, perusturvakuntayhtymä 
Akselin, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin Raision nuorisopsykiatrian poliklinikan 
sekä  Valmennuspalvelu Resurssiriihi ky:n yhteistyönä. Hankkeen koulutuksiin osallistui 
opettajia, rehtoreita, opinto-ohjaajia, koulunkäynnin avustajia ja -ohjaajia, 
koulukuraattoreita, -psykologeja, -terveydenhoitajia, nuorisopsykiatrisen poliklinikan 
henkilöstöä,  perhe- ja sosiaalityöntekijöitä, perheneuvolan työntekijöitä sekä opetus-, 
sivistys- sosiaali-, ja terveystoimen johtoa.  Ns. Akseli-kunnista koulutuksiin osallistui 
yhteensä 146 henkilöä. Lisäksi koulutukseen osallistui henkilöstöä Akseli-kuntien 
yhteistyöverkostosta lähikunnista (Laitila, Uusikaupunki, Rauma, Kaarina ja Parainen). 
Yhteistyöverkoston myötä myös levitettiin tietoa hankkeen etenemisestä ja sisällöistä ja  
vertailtiin uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä kehitettyjä  toimenpiteitä.  

Hankkeen tavoitteita ja sisältöjä täsmennettiin kerran kuukaudessa kokoontuvassa 
ohjausryhmässä. Ohjausryhmä myös muodosti oppilashuollon moniammatillisen 
johtotiimin. Ohjausryhmän tapaamiset rakennettiin siten, että ne toimivat samalla myös 
oppilashuollon johdon yhteisinä koulutustilaisuuksina. Ohjausryhmään kuuluivat 

 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 
 Seppo Huhtiniemi, koulupsykologi, Akseli 
 Riitta Malmivaara, johtava terveydenhoitaja, Akseli 

Akseli-verkostoon kuuluu yhteensä 19 peruskoulua, kaksi lukiota ja näiden lisäksi 
päiväkodeissa toimivat esiopetusyksiköt. Oppilaita alueella on noin yli 3400 .  

Akseli-kunnissa toimii yhteinen Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä, joka suunnittelee, 
seuraa, koordinoi ja arvioi Akseli-kuntien lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita. 
Hyvinvointiryhmä mm. huolehtii, että  hyvinvointikertomuksen tiedot ovat ajan tasalla. 
Ryhmä koostuu laaja-alaisesti sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen edustajista ja muista 
yhteistyötahoista. Lisäksi perusturvakuntayhtymällä on yhteinen oppilashuollon 
ohjausryhmä. Kuntatasolla toimivat koulu- ja yksikkökohtaiset hyvinvointiryhmät sekä 
yksilötasolla yksittäisen lapsen ja nuoren tueksi koottava monialainen, tapauskohtainen 
asiantuntijaryhmä. Kaikki opiskeluhuollon suunnitelmat on tehty kuntien sivistystoimen 
ja Akselin henkilöstön yhteistyönä. 
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Hankkeen koulutus ja kehittämistoiminta järjestettiin kunta- ja koulurajat ylittäen niin, 
että kaikki teemat käsiteltiin ensin yhteisissä tilaisuuksissa, jonka jälkeen 
kehittämistyötä jatkettiin joko itsenäisesti tai kouluttajan johdolla omissa yksiköissä. 
Hankkeen käytössä oli myös yhteisöllinen sähköinen Google Drive-toimintampäristö.  

 

3. HANKKEEN SISÄLLÖT JA KOULUTUSTEEMAT 

Hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoittamana henkilöstön täydennyskoulutus-
hankkeena. Kehittämistyö jaettiin seuraavien pääteemojen alle: 

 koulukohtaisesta oppilashuollosta nivelvaiheettomaan verkostomaiseen 
perhetyön malliin 

 moniammatillinen ja poikkihallinnollinen tiimityö 
 työssäjaksaminen ja vertaistuki 
 oppilashuollon johtaminen poikkihallinnollisessa verkostotyössä 
 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppilashuolto. 

Hankkeen aikana pidettiin yhteensä 68 eri koulutustilaisuutta ja workshoppia, joihin 
osallistui yhteensä yli 400 henkilöä. Osa henkilöistä osallistui pitkäkestoiseen yli vuoden 
kestävään prosessikoulutukseen ja osa pelkästään yksittäisiin koulutustilaisuuksiin. Osa 
koulutuksista pidettiin perinteisinä luentosalityyppisinä massakoulutustilaisuuksina ja 
osa pienryhmämuotoisina workshoppeina. Itsenäiset tehtävät kohdistuivat yksikkö- ja 
henkilökohtaisesti sellaiseen kehittämistyöhön, joka oli kaikkein ajankohtaisinta omassa 
työssä. Itsenäisinä tehtävinä työstettiin mm. oppilashuoltosuunnitelmia (sekä 
kuntayhtymän tasolla että yksikkökohtaisina), oppilashuollon lomakkeita, turvallisuu-
den ja terveellisyyden tarkastusten toimintamallia, sparrauksen harjoituksia, oppilaiden 
osallisuuden vahvistamiseen liittyviä suunnitelmia ja toimintaohjelmia, uusia 
toimenkuvia, perheohjauksen toimintasuunnitelmaa sekä oppilashuollon johtamiseen ja 
hallintoon liittyviä toimintamalleja.  

Koulutusteemoihin sisältyi mm. seuraavia koulutusaiheita: 

 uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
 opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman sisältö 
 oppilashuollon lomakkeet 
 oppilashuollon johtaminen 
 yhteisöllinen hyvinvointityö / hyvinvoinnin vuosikello 
 opiskeluhuollon ammattihenkilöstön toimenkuvan muuttuminen 
 perheohjaus oppilashuollon tukena 
 sparraus työssäjaksamisen tukena 
 oppilaiden osallisuuden kehittäminen 
 turvallisuus ja terveellisyys osana oppilashuoltoa 
 oppilashuolto esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa 
 oppilashuolto ja kolmiportainen tuki.  
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Hankkeen aikana huomattiin, että yhdessä tehden ja pohtien henkilöstöstä löytyy iso 
osaamispotentiaali opiskeluhuollollisiin sisältöihin ja toimintamalleihin. Ongelmana 
ovat vanhat rakenteet ja totutut toimenkuvat ja toimintamallit. Paljon jouduttiin 
käyttämään aikaa vanhojen mallien poisoppimiseen. Kelpo-hankkeessa kehitettiin hyvä 
ja toimiva kokonaisvaltainen oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuen 
moniammatillinen toimintamalli. Koska se toimintamalli oli koettu sekä vanhempien 
että henkilöstön taholta hyväksi ja toimivaksi, käytäntöjen muuttaminen uuden oppilas- 
ja opiskelijahuoltolain mukaiseksi oli  ja on edelleen vaikeaa.  

 

4. OPETUSSUUNNITELMAN MUKAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 

Hankkeen aikana työstettiin Akseli-kuntien yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma ja sen 
pohjalta koulu- ja esiopetusyksikkökohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat.  Liitteessä 1 on 
hankkeen aikana laaja-alaisessa yhteisessä prosessissa tuotettu Akseli-kuntien ja 
Perusturvakuntayhtymän yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma.  

 

5. OPPILAIDEN OSALLISUUS KOULUHYVINVOINNIN EDISTÄMISESSÄ 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä uusi opetussuunnitelma korostavat molemmat 
oppilaiden osallisuuden merkitystä kouluhyvinvointia luovana tekijänä. Koulun 
hyvinvointiin, laatuun ja tyytyväisyyteen liittyvät kyselyt on yleensä kohdistettu 
oppilaiden vanhemmille. Tarkkaa tietoa ei ollut siitä, kuinka moni huoltaja vastaa 
kyselyihin yhdessä lapsensa/nuorensa kanssa. Tämän vuoksi lähdettiin kehittelemään 
toimintamallia, jossa oppilailta itseltään kysytään miten tyytyväisiä he ovat koulun 
toimintaan. Samalla kokeiltiin mallia, jossa oppilaat osallistuvat myös 
hyvinvointikyselyn sisältöteemojen tuottamiseen. Tarkoituksena oli, että oppilaiden 
työskentelyn myötä voisi tulla esille sellaisia kouluviihtyvyyteen vaikuttavia asioita, joita 
aikuiset eivät huomaa tai koe tärkeiksi. 

Oppilaita osallistava prosessi käynnistyi tammikuussa 2015, jolloin  kuntien yläkoulujen 
rehtorit ja koulukuraattorit kutsuttiin yhteiseen tapaamiseen. Tapaamisessa sovittiin, 
että koulujen oppilaille tehdään kevään aikana kouluhyvinvointikysely, jonka sisällön 
oppilaat itse tuottavat. Yläkoulujen lisäksi pilottivaiheen suunnittelutyöhön valittiin 
jokaisesta kunnasta myös yksi alakoulu. Jokaisesta koulusta valittiin kolme 
oppilaskunnan edustajaa, jotka ryhtyivät yhteistyössä miettimään kouluhyvinvointia 
(yksi oppilas yläkouluista jokaiselta luokka-asteelta, alakouluista yksi oppilas 
alkuopetuksesta, yksi 3.-4 luokilta ja yksi 5.-6 luokilta). Rehtorit nimesivät nämä 
suunnittelusta vastaavat oppilaat yhteistyössä oppilaskunnan ohjaavan opettajan ja 
oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan kanssa. Prosessiin osallistuivat Mynämäen 
Laurin yhtenäiskoulu, Nousiaisten Henrikin yläkoulu ja Nummen alakoulu sekä Maskun 
Hemmingin yläkoulu ja Lemun alakoulu 
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Oppilaiden tehtävänä oli 

 pohtia alustavasti toiminnallisten metodien avulla mitä kaikkea 
kouluhyvinvointi/ kouluviihtyvyys on. 

 suunnitella miten oman koulun muut oppilaat osallistetaan 
kouluviihtyvyysteeman käsittelyyn ja miten saadaan suuren joukon näkemyksen 
siitä, mitä kouluviihtyvyys on 

 päättää miten kysely toteutetaan eri- ikäisille 
 miten tulokset julkaistaan 

Prosessi käynnistettiin oppilaiden, opettajien ja kuraattoreiden yhteisellä 
aloitustilaisuudella. Kysely nimettiin kouluviihtyvyyskyselyksi, koska oppilaiden oli 
helpompi hahmottaa käsite kouluviihtyvyys kuin kouluhyvinvointi.  Tilaisuus sisälsi 
osallistujien keskinäisen tutustumisen ja ryhmäytymisen sekä tulevan prosessin 
esittelyn. Hyvinvointiin liittyvän yleiskeskustelun jälkeen koulujen edustajat laativat 
toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena oli kerätä oman koulun oppilailta käsityksiä ja 
ajatuksia kouluviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä.  Aineiston keruutapaa oli vapaa ja 
näin syntyi kuusi erilaista tapaa kerätä tietoa lopullisen kyselyn teemoja varten. 

 

Koulut suunnittelivat ja toteuttivat seuraavia aineistonkeruutapoja: 

Laurin yläkoulu: Kaikille oppilaille tehdään lyhyt kirjallinen kysely, joka jaetaan 
luokanvalvojien kautta vastattavaksi. Oppilaat laativat kysymykset sekä tekivät 
yhteenvedon. 

 

Laurin alakoulu: Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valokuvaavat koulusta 10 hyvää 
asiaa ja 10 parannettavaa, kuvista koostetaan kuvakollaasi. 

Hemmingin koulu:   Eri luokka-asteilta valitaan tyttö/poika pari, jota haastatellaan. 9. 
luokan oppilaille annetaan valokuvaustehtäviä. Lisäksi hyödynnetään koulussa 
aikaisemmin tehdyn kyselyn tuloksia. 
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Henrikin koulu: Kaikille tehdään kirjallinen kysely, max. 2 - 3 kysymystä, vastaaminen 
vapaaehtoista. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet teettivät kyselyn omalle luokalleen 
sekä tekivät myös yhteenvedot omista luokista ja toimittivat sen oman koulun 
työryhmälle. 

Nummen koulu: Ruokalan seinälle laitettiin taulut, joihin oppilaat kiinnittivät hyviksi 
että huonoiksi kokemiaan asioita omasta koulusta. Työryhmän oppilaat tekivät 
yhteenvedon. 

 

 

Lemun koulu:  Oppilailta kysyttiin ketkä viihtyvät koulussa ja ketkä eivät, vastausten 
perusteella jaettiin kahteen ryhmään, joiden kanssa työskentelyä jatkettiin hieman eri 
tavalla. Ne jotka vastasivat, että viihtyvät, kertoivat miksi ja ne jotka vastasivat eivät, 
niin heille annettiin lista asioita, jotka voivat vaikuttaa asiaan ja sen pohjalta he 
tarkensivat kantaansa. 

Oppilaille korostettiin, että kysymyksiä ei saa tässä vaiheessa olla monta eli he eivät tee 
varsinaista kyselyä, vaan keräävät siihen aiheita ja teemoja. Muitakin esilletulleita 
tiedonkeruutapoja voi hyödyntää esim. haastatteluja ja videoiden tekemistä.  

Helmi- ja maaliskuu oli varattu oppilaiden työskentelyyn koulussa. Niiden koulujen 
opettajia, jotka eivät päässeet aloitustilaisuuteen, informoitiin oppilaiden tehtävästä. 
Tarkoitus oli, että oppilaat toimivat mahdollisimman itsenäisesti, mutta tukea oli 
tarvittaessa saatavilla. Maaliskuussa, kun jokainen koulu oli saanut tiedonkeruunsa 
tehdyksi, pidettiin tiedonkeruun arviointipäivä. Koulujen edustajat kuvailivat oman 
tiedonkeruuprosessinsa ja kertoivat sen tuloksista. Lisäksi he arvioivat mitkä asiat olivat 
onnistuneet ja mitkä asiat olisi kannattanut tehdä toisin. Koulujen tiedonkeruun 
tulosten pohjalta työstettiin varsinaisen hyvinvointikyselyn teemoja ja aiheita. Yhdessä 
pohdittiin vastausvaihtoehtojen ja kysymysten määrää sekä sitä, tehdäänkö eri 
väittämät alakoululaisille ja yläkoululaisille. Oppilaiden tiedonkeruun pohjalta saatiin 19 
teemaa, joista tehtiin ns. positiivisia väittämiä.  Lopulliset väittämät lähetettiin vielä 
kouluille kommentoitavaksi.  

Kouluviihtyvyyskysely toteutettiin pilottikoulujen oppilaille viikoilla 16 – 18. Vastaajia 
oli yhteensä 628 oppilasta, joista alakoululaisia 361 ja yläkoululaisia 267. Huhtikuussa 
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tulokset käytiin läpi oppilaiden kanssa. Tapaamisen aluksi kerrattiin kulunutta prosessia 
ja vaihdettiin ajatuksia oppilaiden kokemuksista. Oppilaille ja opettajille esiteltiin  
kyselyn rakenne ja vastaukset graafisessa muodossa. Kouluilla oli mahdollisuus saada 
tuloksensa luokka-asteittain ja koulukohtaisesti. Avoimista kysymyksistä poistettiin 
kaikki henkilöihin tehdyt viittaukset. Tulokset toimitettiin oppilaskuntien hallitusten 
puheenjohtajille ja ohjaaville opettajille jatkotoimenpiteitä varten. Tapaamisen lopuksi 
oppilaat sopivat, miten lopulliset tulokset esitellään omissa koulussa ja miten oppilaat 
ovat siinä mukana.  Tavoite oli, että tuloksista tiedottamiseen hyödynnetään mm. 
Wilmaa, kuuluttamista, ilmoitustaulua sekä opettajakokousta. Lisäksi sovittiin, että 
oppilaskuntien hallitusten kokouksissa ja luokkakohtaisissa kokouksissa käsitellään 
kyselyn tuloksia ja niiden pohjalta nousevia toimenpiteitä.  

Oppilaita osallistavan kouluviihtyvyyskyselyn tuottamisprosessi on kuvattu liitteessä 2.  

 

5.1. OPPILAIDEN NÄKÖKULMIA KOULUHYVINVOINTIIN 

Yläkoulun oppilaat kuvasivat valokuvin ja powerpoint-esityksin millainen heidän 
mielestään on viihtyisä koulu. 
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Alakoulun oppilaat kaipaavat kaunista, siistiä ja turvallista oppimisympäristöä. He 
kiinnittivät huomiota luokkien viihtyisyyteen, järjestykseen, wc- ja aulatiloihin sekä 
piha-alueisiin.  
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Oppilaiden toiminnallisen työskentelyn jälkeen näkökulmat koottiin sähköiseksi 
kouluviihtyvyyskyselyksi. Kyselyn sisältö on kuvattu liitteessä 3 ja tulosten koonti 
liitteessä 4.  

 

5.2. KOULUVIIHTYVYYSKYSELYN JÄLKEEN TEHTYJÄ TOIMENPITEITÄ 
Kesän jälkeen kouluissa ryhdyttiin pohtimaan niitä konkreettisia toimia, joita kyselyn 
perusteella ryhdytään tekemään. Koulukohtaisissa kuvauksissa raportoitiin mm. 
seuraavaa:  

"Kyselyn pohjana olleiden viihtyvyyskukkien tulosten perusteella tulemme työstämään 
tänä lukuvuotena koulumme pihaa. Koulun pihan viihtyvyys ponnahti selkeästi esiin 
oman koulumme viihtyvyyttä parantavana tekijänä ja siihen toivottiin selkeää muutosta. 
Koska kyseinen projekti tulee olemaan melko iso ja työllistävä, emme valinneet muuta 
kehittämiskohdetta. Projektiin liittyen tulemme järjestämään koulullamme 
piirustusnäyttelyn, aiheena "unelmien koulupiha", johon jokainen koulumme oppilas saa 
kuvittaa omanlaisensa unelman. Unelmat ripustetaan sitten koulumme käytäville 
kaikkien nähtäviksi. Ja näihin piirustuksiinhan saa laittaa sitten ne kaikkein 
villeimmätkin ideat. Näiden pohjalta lähdemme sitten työstämään omaa pihaamme 
mahdollisuuksien mukaan. 
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"Alkuvuodesta luultavasti on vuorossa mahdollisten sponsoreiden hankinta ja aivan 
loppukeväästä mahdollisten istutusten yms. laittoa. Viimeisen päätöksen pihan 
kehittämisestä teimme me oppilaskunnan hallituksen ohjaavat opettajat. Tosin viesti 
oppilaiden suunnalta oli niin selkeä, ettei juuri vaihtoehtoja ollutkaan. " 

" Käytävien maalaus: 
Oppilaskunnan ehdotuksista valittiin graffiti-tyylinen ratkaisu, joka toteutetaan 
kuvaamataidon opettajan johdolla. Projektin on tarkoitus jatkua useamman vuoden, 
jotta mahdollisimman monet ikäryhmät voivat siihen osallistua. Muita vaihtoehtoja 
olivat esim. roiskemaalaus sekä yleisesti pirteämmät värit." 

 
"Mopoparkki: 
Iltapäivän rauhoittamiseksi esitettiin mopojen siirtämistä toiselle tontille tien toiselle 
puolelle. Oppilaista koottu ryhmä ryhtyi koulun ulkopuolisen aikuisen johdolla 
pohtimaan ongelmaan ratkaisua. " 

 
"Välituntiliikunta: 
Ns. pitkällä välitunnilla on koulun salissa ollut ohjattua liikuntaa muutaman opettajan 
johdolla. Projekti on lähinnä opettajilta lähtöisin, mutta viime keväänä oppilaat 
osallistuivat sen toteutukseen." 
 
"Laajennamme välituntialuetta koripallokorien suuntaan. Oppilaskunta hankkii pari 
koripalloa ja rehtori lisää yhden välituntivalvojan ulkovälkille". 
 
"Oppilaskunta hankkii lisää penkkejä/ pehmeitä jakkaroita sisälle". 
 
"Huoltomieheltä selvitetään ulkokellon hankkimista ja sitä, voisiko keväällä ulos saada 
lisää penkkejä." 
 
"Yritämme keväällä järjestää yhteistyötä luokka-asteiden kesken yläkoulussa, 
suunnitteilla We have a Dream-päivä. Lisäksi yritetään yhteistyötä nelosten ja 
päiväkodin kanssa." 
 
"Mopokypärille yritetään järjestää lokerikkoja lisää." 
 
"Rehtori huomioi ensi jakson lukkareissa oppilaiden toiveen, että kaksoistunteja olisi 
vähemmän. Toisaalta opettajat toivovat kaksoistunteja." 
  
"Kuvisopen kanssa juttelemme siitä, että käytäville saataisiin enemmän oppilastöitä". 
 
"Ruokalan nimikilpailu,  ruokalan tyytyväisyys- ja kehittämiskyselyt, alakoulun 
logokilpailu,  joulupostitoimisto,  jouluiset aamunavaukset". 
 
"Itsenäisyyspäivän pukujuhla-tanssiaiset ,  ruokalan nimikilpailu yhteistyössä alakoulun 
kanssa, koulun logon suunnittelu (lähinnä alakoulu), pihan jatkosuunnittelu (iso projekti 
yhteistyössä kunnan kanssa),  liikkuva koulu -projekti ja apuraha, 
oppilashuoltotyöryhmän kanssa mietitty ratkaisuja esim. mopo-ongelmaan,  koulun 
juhlien suunnittelua ja organisointia,  yhteistyön suunnittelu ja tapahtumien toteutus 



28.6.2016 

Sivu 13/54 

tukioppilaiden kanssa; päällekkäisyyksien karsiminen, ensi vuonna: yhdistetäänkö 
nuorisoparlamentti oppilaskunnan hallituksen kanssa - suunnitteluasteella…" 
 

 

5.3. OPPILAIDEN OSALLISUUS -PROSESSIN ARVIOINTIA 

Oppilaiden palaute on kerättiin yhteisissä tapaamisissa esiin tulleista kommenteista. 
Oppilaat kokivat oppineensa tiedonkeruun prosessin aikana seuraavia asioita: 
ohjeistamisen tärkeys, paperisten lomakkeiden avulla kerätyt tiedon määrä yllätti ja 
yhteenvedon tekeminen oli aikaa vievää (olisi kannattanut tehdä sähköisesti). Oppilaat 
kokivat tulleensa kuulluksi prosessin eri vaiheissa. He pitivät prosessissa mukanaoloa 
mielenkiintoisena ja opettavaisena, mutta osa oppilaista koki huonona asiana 
projektista aiheutuneet poissaolot oppitunneilta. He antoivat myös palautetta 
kyselylomakkeesta, osa käytetyistä käsitteistä ei ollut tuttuja alaluokkalaisille ja 
vastausasteikot (1-5) olisivat voineet olla kaikilla ikäluokilla, koska oli vaikea vastata 
pelkästään kyllä tai ei. Oppilaat pitivät tärkeänä, että kun joku asia on muutettu 
koulussa, siitä tiedotetaan oppilaita. Oppilaat myös ehdottivat, että tehtäisiin uusi 
kysely, jolla kysytään onko asioiden korjaaminen parantanut kouluviihtyvyyttä. 

Ohjaavien opettajien mukaan prosessi sujui lähes alkuperäisen suunnitelman mukaan, 
mutta käytännössä huomattiin, että asetettu aikataulu oli liian tiukka. Vastaamisen 
aikaan oli meneillään myös THL:n kouluterveyskysely, jota ei osattu ennakkoon ottaa 
huomioon.  Oppilaat olivat innostuneita ja motivoituneita prosessin aikana. Haasteen 
muodostivat ne koulut, joiden oppilaskuntien ohjaavat opettajat eivät päässeet 
osallistumaan tapaamisiin. Koska oppilaat keräsivät itsenäisesti kouluissa tietoa,  
ohjaavat opettajat eivät päässeet tähän osaan prosessissa osallisiksi. Osuus onnistui 
kuitenkin hyvin, koska kaikki saivat annetussa aikataulussa tiedonkeruun valmiiksi. 

Kyselyn tuloksista ilmenevien kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen jäi tulevalle 
syyslukukaudelle.  

Opettajien palautetta (vastaajina ovat prosessissa alusta lähtien mukana olleet 
opettajat): 

 ”Projektilla oli selkeä alku ja loppu” 
 ”Oppilaiden poissaolo tunneilta on ongelmallista. Kaikenlainen oppilaskuntatyö, 

tämä mukaan lukien on pois muusta koulutyöstä. Kun oppilaita osallistetaan, tulisi 
huolehtia siitä, että heidän varsinainen koulutyönsä ei tule siitä kärsimään ja 
heille ei myöskään hirveästi tulisi lisätöitä.” 

 ”Jos opettaja käyttää aikaa tähän omien tuntiensa aikana, on järjestettävä 
opettajan omalle työlle sijainen tai muuten varmistettava, että myös opettaja voi 
rauhassa keskittyä asiaan.” ”Opettajalta tämä tietysti vaatii myös paneutumista ja 
ajan laittamista, tämän voisi myös rehtori huomioida, että sijaista tarvitaan aina 
kokousten aikana ja meillä ei nyt projektin toteuttamiseen koululla saanut 
sijaista, eli sitä työtä tein sitten hyppytunneilla oppilaiden kanssa.” 
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 Kaikki vastaajat kokivat kouluvierailut hyödyllisinä ja positiivisena. ”Yhteistyön 
tekeminen oli mukavana ja samalla sai virkistävää ajatuksenvaihtoa sekä kuulla 
miten asiat muissa kouluissa hoidetaan, että tutustua erilaisiin fyysisiin 
kouluympäristöihin. Kulkemiseen on hyvä varata koulun budjettiin taksirahaa.” 

 ”Koko prosessi olisi ollut hyvä ehkä ajoittaa alkavaksi jo hieman aiemmin. Nyt 
kun tulokset menevät näin loppukevääseen, emme ainakaan omassa 
koulussamme ehdi niitä enää kevään aikana sen enempää käsittelemään.”  
”Ajankäytöstä selkeä suunnitelma. Milloin mitäkin tehdään ja minkä aineen 
oppitunneilla?” 

 ”Alakoulun puolella ohjeistuksen tulee olla myös erittäin selkeä ja ohjeiden tulee 
olla hyvin konkreettisia. Ainakin alakoulussa muistettava, että lapset on 
johdatettava uusiin työtapoihin ja vaikutusmahdollisuuksiin. On tosi tärkeää, että 
kiireetöntä aikaa asioiden syventämiseen on tarpeeksi. Tuli välillä tunne, että 
missä menee raja siinä, miten laajalti lapset osaavat asiaa ajatella ja miten paljon 
heitä pitää ohjata.” 

 ”Projekti oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen. En ole aikaisemmin ollut mukana 
missään vastaavassa.” On hyvä, että oppilaiden vaikutusmahdollisuuksiin 
paneudutaan entistä enemmän. On myös hyvä, että siihen tullaan kaikkialla 
velvoittamaan, sillä erot ovat varmasti hyvin suuria.” 

Huomionarvoista on se,  miten opettajat kokevat oppilaiden osallisuutta vahvistavien 
käytäntöjen olevan "pois muusta koulutyöstä". Voidaanko tästä vetää johtopäätös, että 
edelleenkin muu toiminta kuin oppikirjan  mukaan eteneminen  on pois varsinaisesta 
koulutyöstä. Paljon on siis vielä tehtävänä sen eteen, koulu toimisi kokonaisvaltaisesti 
perusopetuslain ja opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Oppilaiden osallisuus 
pitäisi sisällyttää kaikkien oppiaineiden opetussuunnitelmiin ja eheyttäviin 
aihekokonaisuuksiin. Yksittäisten pilotointien kautta pitäisi pikkuhiljaa saada 
rakennettua toimintakulttuuria, jossa oppilaiden osallisuus on itsestäänselvä 
toimintatapa.  

 

5.4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Oppilailta saadun palautteen sekä opettajien ja koordinaattorien kokemusten 
perusteella tämän pilotin perusteella voidaan nostaa esille joitakin keskeisiä 
kehittämisajatuksia. Kaikkien koulujen rehtoreiden tulisi olla mukana alusta saakka sekä 
konkreettisesti läsnä prosessin esittelytilaisuudessa. Näin kaikki olisivat tietoisia, 
minkälaisesta prosessista on kyse ja tiedotus sekä resursointi paranisivat. Rehtorit 
johtavat koulujensa hyvinvointityötä ja oppilaiden osallisuuden kehittäminen on erittäin 
tärkeä osa kouluhyvinvointia. Opettajien ohjaukseen tulisi panostaa ja tärkeää olisi, että 
osallistuvien koulujen oppilaskuntien ohjaavat opettajat pääsevät osallistumaan kaikkiin 
tapaamisiin. Myös ohjaavien opettajien tulisi olla mukana ihan alusta asti ja heidän 
roolinsa ja tehtäväkuvansa kannattaa sopia yhdessä.  

Osallisuutta pidetään tärkeänä, mutta helposti se koetaan ylimääräisenä ja aikaa 
vievänä. Kouluissa tulisi selkeästi  sopia ja etukäteen suunnitella milloin oppilaat voivat 
tehdä osallisuuteen liittyviä projekteja. Erityisen tärkeää olisi keskustella siitä, että 
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oppilaiden osallisuus ei ole mitään normaalin koulutyön ulkopuolista toimintaa, vaan 
tärkeä osa kaikkia oppiaineita. Toimintamallia olisi hyvä kehitellä niin, että oppituntien 
aikana kaikilla oppilailla olisi osallisuuteen liittyviä tehtäviä. Opettajien sitouttaminen 
on tärkeää ja tarvittaessa tulisi varmistaa  sijaisresurssi ja ottaa suunnittelussa 
muutoinkin huomioon oppilaiden osallisuuden tukeminen. 

Kokemus myös osoitti, että ennen lopullisen kyselyn lähettämistä voisi tehdä 
”koevastauskierroksen”, johon esim. oppilaskunnan edustajat vastaavat ja  palautteen 
perusteella muutetaan tarvittaessa kyselyä. Kyselyn lopullisessa muodossa termien ja 
käsitteiden on oltava yksiselitteisiä.  Prosessi olisi hyvä aloittaa heti syksyllä, jotta 
toimenpiteitä ehdittäisiin käsitellä ja jopa toteuttaa saman lukuvuoden aikana. Koko 
prosessin ja kouluissa tehtävän tiedonkeruun ohjeistukseen tulee myös kiinnittää 
huomiota. 

Erityisen hyvänä koettiin, että eri ikäisten oppilaiden yhteisiä tapaamisia järjestettiin eri 
kouluissa. Koulujen budjeteissa tulisikin olla pieni määräraha kulkemista ja tarjoiluja 
varten. Tässä kokeilussa oppilaiden osallisuus toteutui heidän itsensä päättämällä 
tavalla toiminnallisesti. Usein ajatellaan, että oppilaiden osallisuus toteutuu, kun heidät 
kutsutaan mukaan työryhmiin. Pelkällä työryhmätyöskentelyllä kuitenkaan ei 
välttämättä saada oppilailta sellaisia ideoita, joita he pystyvät tuottamaan 
toiminnallisemman osallistumisen avulla. Aikuiset voisivat oppia olemaan enemmän 
hiljaa ja taustalla ja antamaan oppilaille aidosti tilaa. Oppilaiden esityksiä kuunnellessa 
tuli sellainen olo, että miksi ihmeessä me aikuiset tehdään asioita niin valmiiksi.  

Tämä kokeilu vahvisti sitä ajatusta, että meidän pitäisi luottaa paljon enemmän 
oppilaisiin ja antaa heille aitoa vastuuta. Saattaa olla, että he tekevät parempaa jälkeä 
kuin aikuiset ja huomaavat sellaisia asioita, jotka eivät tule aikuisella edes mieleen. 
Oppilaat liittivät koulutyytyväisyyteen mm. sellaisen asian, että koulussa tulisi olla 
taidetta. He eivät pyytäneet mitään mahdottomia ja kalliita asioita, vaan esittivät täysin 
toteuttamiskelpoisia ajatuksia. Lapsia ja nuoria kuuntelemalla aikuiset alkoivat nähdä 
tutuissa asioissa uusia näkökulmia. Palautteen perusteella koulut kyllä näyttävät 
ottaneen vakavasti oppilaiden mielipiteet. 

 

 

6. YHTEISÖLLINEN HYVINVOINTITYÖ JA HYVINVOINNIN VUOSIKELLO 

6.1. HYVINVOINTITYÖN TAVOITTEET JA HAASTEET 

Hankkeen aikana lähdettiin kokoamaan ja kehittelemään kolmen koulun yhteistyönä 
yhteisöllisen hyvinvointityön toimintamalleja. Kehittelytyöhön osallistui Akseli-kunnista 
Maskun Lemun koulu ja verkostoyhteistyökunnista Rauman Kaaron koulu ja 
Uudenkaupungin Kalannin yhtenäiskoulu. Yhteisiin tapaamisiin osallistuivat kaikkien 
koulujen rehtorit, opettajia sekä oppilashuollon ammattihenkilöstöä. Tapaamisissa 
pohdittiin sekä koulukohtaisissa että ammattikohtaisissa ryhmissä yhteisöllisen 
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hyvinvointityön nykytilaa ja kehittämistarpeita. Konkreettinen kehittämistehtävä 
rakennettiin hyvinvoinnin vuosikellon muotoon.  

Työryhmissä pohdittiin yhteisöllisen hyvinvointityön nykytilaa mm. seuraavien 
kysymysten valossa: 

- - miten eri ammattiryhmät ovat osallistuneet yhteisöllisen oppilashuollon 
suunnitteluun 

- - miten kunta- ja yksikkökohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat ovat syntyneet 
- - miten opetus-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö on organisoitu  
- - millaisin konkreettisin teoin on lisätty yhteisöllisyyttä 
- - millaisia ovat olleet toimintakulttuurin muutokset 
- - miten oppilaiden ja huoltajien osallisuus on toteutunut 
- - millainen on lähitulevaisuuden kehittämissuunnitelma 

Yhteisölliselle hyvinvointityölle asetettiin erityisesti seuraavia tavoitteita: 

- palveluiden helppo saatavuus 
- oppilaan terve ja turvallinen oppimisympäristö 
- yleisen hyvinvoinnin edistäminen 
- oppilaslähtöisyys 
- opettajien oppilashuollollisten valmiuksien lisääminen 
- mallien luominen huolien eteenpäin viemiseksi 
- työajan käyttäminen ennaltaehkäisevään toimintaan 
- tuen saatavuuden ja toimintatapojen yhdenmukaisuus Ugissa 
- kaupungin sisäisen yhteistyön kehittäminen 
- palveluiden kohdentaminen tarpeiden mukaan 
- seurantatiedon käyttö oppilashuoltoa suunniteltaessa 
- oppilashuollon koordinointi, järjestäminen ja kehittämistyö omassa koulussa 
- ammattitaitoa lisäävän koulutuksen mahdollistaminen 
- oppilaskuntatyön kehittäminen 
- kouluviihtyvyyden parantaminen 
- oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen 
- yhteisten toimintaohjeiden tekeminen ja niistä tiedottaminen henkilöstölle 
- huolehtiminen osallisuuden toteutumisesta 
- tiedottaminen oppilashuollon palveluista sekä mahdollisuudesta vaikuttaa 

sisällöllisesti oppilashuoltoon (suunnitelmiin) 
- huoltajien osallistamisen keinot ja niiden lisääminen 
- palveluiden toteutumisen seuranta, yhteisön hyvinvoinnin seuranta ja arviointi 

 

Kehittämistyötä haluttiin priorisoida erityisesti seuraaviin asioihin: 

- vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen: positiivinen, kannustava, hyväksyvä 
kulttuuri 

- rehtorin vastuu yhteisöllisen hyvinvointityön johtamisessa 
- miten psykologi voi olla mukana arjen yhteisöllisessä työssä / miten psykologi 

pystyy olemaan muuten mukana kuin testaamalla (kun lasta testataan, jättää aina 
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jäljen identiteettiin / testaamisella pitää olla muukin funktio kuin opettajan 
varmuuden vahvistaminen, opettajan havainnot ovat yleensä oikeita) 

-  koko henkilökunnalle pitää avata konkreettisesti mitä yhteisöllinen työ on 
käytännössä 

- asennemuutos siihen, mikä koulussa on todella tärkeää 
- kerätään YHR -ideapankki 
- matalan kynnyksen toimintaa 
- oppilaan kohtaamisen kokonaisvaltaisuus, eri toimijoiden yhteinen työkenttä 
- opettajien hyvinvointi heijastuu oppilaisiin, hyvä tulla kouluun (turvallisuus ja 

sallivuus), oppilashuollon ammattihenkilöstö tukee opettajaa 
- oppilaan ääni kuuluviin 
- terveydenhoitajien oppilastuntemuksen parempi hyödyntäminen (terveydenhoitaja 

kohtaa kaikki oppilaat). 
 

Yhteisöllisen hyvinvointityön suurena ongelmana koettiin psykologien ja kuraattoreiden 
valtava yksilökohtaisen työn määrä.  

 "Jostakin on pantava hanat kiinni, jos meinaa ehtiä tehdä yhteisöllistä työtä". 

Ongelmaksi, mutta toisaalta myös rikkaudeksi koettiin se, että kouluissa tehdään 
yhteisöllistä hyvinvointityötä hyvin eri tavoilla. Kokemuksia jakaen voidaan oppia paljon 
uutta, mutta toisaalta erityisesti opiskeluhuollon ammattihenkilöstö kaipasi 
toimintamalleihin yhtenäisyyttä. Toiveena esitettiin, että tehtäisiin seutukunnallisesti 
yhtenäinen yhteisöllisen hyvinvointityön suunnitelma, jota sitten yksikkökohtaisesti 
täsmennettäisiin. Myös ammattihenkilöstön ja opettajien välille toivottiin selkeää 
työnjakoa.  

 

6.2. HYVINVOINTITYÖN VUOSIKELLOT 

 

Maskun Lemun koulun, Rauman Kaaron koulun ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun 
moniammatilliset tiimit kokoontuivat benchmarkkaamaan oppilashuollon käytäntöjä ja 
pohtimaan hyvinvointityön vuosikellon suunnittelua oppilashuollon johtamisen tueksi. 
Tiimit näkivät vuosikellon hyväksi työkaluksi mm. seuraavista syistä: 

- työkalu hektisen arjen tueksi, tekee näkyväksi tehdyn työn, kokonaisuuden 
- (ja eritoimijoiden työn) hahmottamisen väline, helpottaa toimintaa ja aikatauluja, 

laajan  
- mittakaavan ”lukujärjestys”, raamit hyvinvointityöskentelylle, perehdyttämisen 

apuväline 
- jäsentää ja tekee näkyväksi työskentelyn painotetut alueet, pohja kehittämistyölle, 

pohja  
- seuraavan vuoden suunnittelemiselle, muistilista, arvioinnin tuki ja dokumentti  
- hyvinvointityön kokonaisuudesta koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan 

ja/tai koulun vuosisuunnitelmaan. 
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Moniammatilliset tiimit hahmottelivat omien koulujensa toimintakulttuureiden pohjalta 
seuraavanlaisia vuosikelloja: 

 

Kalannin yhtenäiskoulun hyvinvointityön vuosikello 

 

 

Rauman Kaaron koulun hyvinvointityön vuosikello 
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Maskun Lemun koulun hyvinvointityön vuosikello 

 

7. TURVALLISUUS JA TERVEELLISYYS 

Oppilaalla ja opiskelijalla on perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain mukaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kouluterveydenhuollon 
laatusuosituksen mukaan koululaisilla tulee olla terveellinen, turvallinen ja esteettisesti 
viihtyisä oppimisympäristö. Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyttä ja 
turvallisuutta säätelevät useat eri lait ja tehtävät jakautuvat monille eri toimijoille. 
Kouluyhteisöjen ja opiskeluympäristöjen turvallisuutta ja terveellisyyttä tulee tarkastaa 
seuraavien säädösten perusteella: 

- terveydensuojelulainsäädäntö 
- kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö 
- elintarvikelainsäädäntö 
- valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 

sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.  
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Lainsäädäntö velvoittaa kouluterveydenhuoltoa tekemään koulujen ympäristön 
terveellisyys- ja turvallisuustarkastuksia kolmen vuoden välein. Myös terveystarkastajat 
tekevät kouluihin kohdentuvia tarkastuksia. Terveystarkastajien vastuulla on ensi 
sijassa tarkastaa olosuhteita, jotka voivat vähentää kouluyhteisön terveellisyyttä. 
Terveystarkastajat tarkastavat koulukiinteistöjen terveellisyyteen esim. sisäilmaan, 
fyysisiin puitteisiin (esim. vesijohtoverkostoon), siivoukseen ja yleiseen siisteyteen 
liittyviä asioita. Terveystarkastajien työ on siis ensi sijassa fyysisiä sairauksia 
ennaltaehkäisevää tarkastamista. Tehtäväkuvaan kuuluu myös jälkiseuranta, joka 
tehdään joko uusintatarkastuksena tai paperitarkastuksena. Oppilashuolto-hankkeen 
alkaessa terveystarkastajat olivat tehneet tarkastuksia oman lainsäädäntönsä puitteissa, 
mutta kouluterveydenhoitajat olivat vasta aloittelemassa uuden asetuksen mukaista 
toimintaa. 

Johtavan terveydenhoitajan ehdotuksen pohjalta hankkeessa lähdettiin kehittelemään 
toimintamallia, jossa terveystarkastajien ja kouluterveydenhoitajien tarkastukset 
yhdistettäisiin yhteiseksi tarkastukseksi. Ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa 
keskusteltiin yleisellä tasolla koulujen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä 
asioista sekä selvitettiin eri henkilöstöryhmien tehtäviä ja vastuita turvallisuuteen ja 
terveellisyyteen liittyen. Todettiin, että erilaisista raportointivelvoitteista huolimatta 
tarkastuksia voitaisiin tehdä yhdessä ja molemmat tahot raportoivat omiin 
järjestelmiinsä ja omien säädöstensä mukaisesti. 

Nousiaisissa päätettiin käynnistää kokeilu, jossa lakisääteiset tarkastukset tehdään 
kouluterveydenhuollon, opetustoimen ja ympäristöterveydenhuollon yhteistyönä. 
Tarkastuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuivat kouluterveydenhoitaja, 
terveystarkastaja, koulun rehtori ja kiinteistöstä vastaava henkilö.  Lisäksi oppilaat 
päätettiin osallistaa koulun turvallisuuden ja terveellisyyden ennakointiin ja 
edistämiseen.  Alakoulun osalta päätettiin etukäteen pyytää oppilaskunnan lausunto 
koulun turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyen. Lausunnon pohjana ja oppilaiden 
ohjaamiseen käytettiin ympäristönterveydenhuollon käyttämässä lomakepohjassa 
olevia asioita, koska ne ovat riittävän konkreettisia alakoulun oppilaiden 
ymmärrettäväksi. Tällaisia asioita olivat: 

- yleinen siisteys, rakenteiden kunto ja ylläpito 
- siivousohjelma ja -välineet 
- käymälät 
- pesu- ja pukeutumistilat 
- valaistus 
- sisäilman laatu ja ilmanvaihdon riittävyys 
- tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen 
- harjoittavan toiminnan laatu 
- käytettävän talousveden laatu 
- toiminnan aiheuttama melu 
- pöly ja haju 
- kemikaalien käsittely ja säilytys 
- jätehuollon järjestelyt 
- piha-alueet 
- oppilasmäärät ja tilojen riittävyys oppilasmäärään nähden 
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Nousiaisten lukiossa oppilaita päätettiin osallistaa aktiivisemmin itse tarkastuksen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Pari kuukautta ensimmäisen tapaamisen jälkeen kokoonnuttiin arvioimaan pilotoinnin 
ja yhteistyön kokemuksia. Palaute oli seuraavanlaista: 

- tarkastukseen käytettiin kaksi tuntia koulua kohti, mutta todellinen tarve olisi ollut 
kolme tuntia 

- kolme koulua samana päivänä oli liikaa 
- tarkastuksissa havaittiin ensi sijassa työterveyshuollon alaan liittyviäepäkohtia, 

mutta työterveys ei osallistunut tarkastuskierrokselle 
- tarkastuksessa on hyvä olla mukana eri alojen ammattilaisia, koska tarkastuksessa 

saattaa tulla esille hyvin erilaisia asioita 
- jotkut esille tulevat asiat ovat monelle toimijalle yhteisiä / usean eri tahon vastuulla, 

toisaalta esille saattaa tulla jonkun pienen erityisalan osaamisalueeseen liittyviä 
asioita 

- oppilaiden osallisuus tarkastuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
jatkotoimenpiteisiin erittäin hyvä kokemus 

- vanhemmat oli osallistettu ainoastaan vanhempainyhdistyksen kautta, mikä 
todettiin riittäväksi tavaksi; vanhemmat voivat ottaa yksityiskohtaisempaa kantaa 
asioihin huoltajille toteutetussa tyytyväisyyskyselyssä (2., 5. ja 8. lk tehtävä kysely) 

- havaitut epäkohdat on usein havaittu jo paljon  aikaisemmin, mutta teknisen toimen 
resurssien puutteen vuoksi epäkohtia ei ole korjattu 

- on tärkeää, että asioista keskustellaan julkisesti eri tahojen yhteistyönä 
- tarkastuksia tekevä ryhmä on erittäin hyvä, vastuu kollegiaalinen ja viesti menee 

päättäjille paremmin perille kuin pelkästään yksittäisen ihmisen (esim. koulun 
rehtorin) viestinä 

- tärkeää on sopia, mitä kautta asiat menevät eteenpäin ja miten havaitut epäkohdat 
korjataan 

- tärkeää on tarkistaa miten aikaisemmin havaitut epäkohdat on korjattu 
- oppilaiden osallistaminen oppilaista itsestään johtuvien turvallisuusuhkien (esim. 

holtiton mopoajelu) poistamiseen erittäin tärkeää 

Sovittiin, että Henrikin koulun ja lukion oppilailta pyydetään toimenpide-ehdotuksia 
siitä, miten turvallisuutta uhkaavaksi koettu holtiton mopoliikenne koulupäivän 
alkaessa ja päättyessä saadaan järjestykseen. Oppilaita pyydettiin toimittamaan 
toimenpide-ehdotuksensa työryhmälle vuoden loppuun mennessä. Myöhemmin 
mopoliikenteen turvallisuuden edistäminen otettiin yhdeksi aiheeksi oppilaiden 
osallisuutta vahvistavaan prosessiin. Lisäksi keskusteltiin vanhempien vastuusta 
turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvissä asioissa. Kouluissa joudutaan tekemään 
jopa lastensuojeluilmoituksia sen takia, että lapsi on jatkuvasti niin likainen. Kodit ovat 
yhä enemmän siirtäneet oppilaan hygieniaan liittyvää  kasvatusvastuutaan koululle. 

Kokemuksen perusteella todettiin, että yhteiseen  suunnitteluun olisi hyvä käyttää 
riittävästi aikaa ennen varsinaisen tarkastuksen ajankohtaa. Myös ennakkotiedon keruu 
on tärkeää, ettei itse tarkastustapahtumassa mene aikaa perustietojen ihmettelyyn. 
Tarkastuksessa tulisi olla koolla laajempi joukko kuin mitä Nousiaisten pilotoinnissa oli. 
Toiveena oli, että tarkastuksiin osallistuvat kouluterveydenhoitaja (joka toimii 
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tarkastuksen koollekutsujana), rehtori, kiinteistöpäällikkö, työsuojelupäällikkö, 
terveystarkastaja, koulun turvallisuusvastaava, työterveyshuollon edustaja, yksikön 
kiinteistönhoitaja, oppilaiden edustajat ja sivistysjohtaja.  

Terveellisyyden ja turvallisuuden yhteistyön pilotointi ja yhteinen tarkastus koettiin 
sekä koulun, kouluterveydenhuollon että terveystarkastajan näkökulmasta erittäin 
hyväksi kokemukseksi. Tämän kokemuksen perusteella päätettiin ehdottaa, että 
toimintamallia jatketaan myös muissa Akselin alueen kouluissa. Tammikuussa 2015 
yhteisiä tarkastuksia alettiin tehdä Mynämäen kunnan kouluissa. Myös näistä 
tarkastuksista raportoitiin hyviä kokemuksia.  

 

8. SPARRAAMALLA HYVINVOINTIA OPPILASHUOLTOON 

Sparraus terminä tarkoittaa muun muassa tuen antamista, opastamista ja 
kannustamista.   Sparraus on coachingin ja valmennuksen sisarkäsite, jolla tässä 
tarkoitetaan   

a) ammatillisen vertaistuen keinoin annettua ohjattua keskustelutukea kollegalle  

b) ratkaisukeskeistä tuloksellista argumentointia moniammatillisessa yhteistyössä   

c) näkökulmien avaamista, osallisuuden ja yhteistyön lisäämistä kodin ja koulun 
yhteistyössä tai   

d) metodien yhdistämistä pedagogiseen kanssakäymiseen koulutyössä oppilaan kanssa.    

Sparrauksen käyttöönotto edellyttää koulutusta sparrauksen avaintaidoista ja riittävää 
aikaa harjoittelulle, jotta ymmärrys sparrauksen käytöstä eri tilanteissa kehittyy ja oma 
taito sparraajana kasvaa. Sparraus ei ole ainoastaan kokoelma työmenetelmiä, vaan 
holistinen toimintatapa. 

Sparraus sisältää samoja elementtejä kuin opetustyö ja oppilashuoltotyö ja on 
arvomaailmaltaan hyvin samanlainen kuin opetussuunnitelman arvopohja ja käsitys 
oppilaan kasvamisen ydintaidoista. Sparraamalla hyvinvointia oppilashuoltoon -
koulutuskokonaisuudessa on koeteltu henkilökohtaisen harjoittelun kautta sitä, 
millainen sparraus sopii kouluyhteisöön ja millainen on taitavan sparraajan profiili 
kouluympäristössä.  Koulutuksessa harjoiteltiin sparraustaitoja ja laadittiin jokaiselle 
oma työhyvinvointia ja jaksamista ylläpitävä arjen työsuunnitelma. 

Koulutusteeman kokonaisuudesta vastasi Katja Vanhatalo Valmennuspalvelu 
Resurssiriihi Ky:stä.     Koulutuskokonaisuuden raportti on liitteenä 5. 
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LIITE 1. AKSELI-KUNTIEN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN 

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 

1. Johdanto 

Opetussuunnitelman mukaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla 
tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä turvallisen ja terveellisen 
oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä 
sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukaisen 
opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään 
mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä 
muita ongelmia. Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen opiskeluhuollon 
paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat sekä määritellään 
opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. 

Opetussuunnitelmassa kuvataan oppilaitoskohtaisten opiskeluhuolto-suunnitelmien 
perusrakenne ja suunnitelmien yhteiset osuudet. Näin turvataan riittävä 
yhdenmukaisuus kunnan kaikissa kouluissa. Oppilaitoskohtainen suunnitelma laaditaan 
yhteistyössä henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa ja sitä laadittaessa 
sovitaan miten eri yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan.  Suunnitelma voi 
erityisen perustellusta syystä olla kahden tai useamman yksikön yhteinen. Koulutuksen 
järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto toteutuu 
kaikissa kouluissa ja esiopetusyksiköissä. Opetussuunnitelman mukaisen 
opiskeluhuollon kuvaus perustuu Akseli-kuntien hyväksymään Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan. Opiskeluhuollosta puhuttaessa voidaan käyttää oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain, perusopetuslain sekä opetussuunnitelman perusteiden mukaisia 
nimityksiä (oppilashuolto, opiskeluhuolto, opiskelijahuolto, koulu, päiväkoti, 
oppilaitosyksikkö). Tässä yhteisessä suunnitelmassa käytetään yleistä opiskelu-termiä, 
jota voi muokata kuhunkin yksikköön ja toimintaympäristöön sopivaksi. 

Tämä opiskeluhuoltosuunnitelma on syntynyt laaja-alaisessa yhteistyössä eri 
oppilashuollon toimijoiden kanssa. Opiskeluhuoltosuunnitelman syntyminen on ollut 
pitkäaikainen prosessi, jossa uusia toimintamalleja on testattu ja työstetty kunnissa ja 
oppilaitoksissa monien eri toimijoiden yhteistyönä. Toimintamalleja ja 
suunnitelmatekstiä on työstetty yhteisessä työryhmässä, eri ammattiryhmien omissa 
työryhmissä, kouluissa ja esiopetusyksiköissä sekä yksittäisten henkilöiden toimesta. 
Suunnitelman sisältöjä on esitelty myös vanhempainilloissa. Tämä 
perusturvakuntayhtymän Akselin opiskeluhuoltosuunnitelma on syntynyt 
Perhekeskeinen oppilashuolto -hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Perusturvakunta-
yhtymä Akselin henkilöstön ja kuntien opetustoimen edustajien kanssa. Opiskelu-
huoltosuunnitelmaa kokoavaan työryhmään kuuluivat Akselin sosiaali- ja 
perhepalveluiden linjajohtaja Marita Pettersson, sosiaalityön  päällikkö Pirjo Junnila, 
vastaava koulukuraattori Marika Marjanen, johtava terveydenhoitaja Riitta Malmivaara, 
psykologi Seppo Huhtiniemi, Mynämäen kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-
Häkämies, Nousiaisten sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen ja Maskun sivistysjohtaja Pekka 
Karenmaa. Työtä on koordinoinut Arja Kitola. 
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2. Opiskeluhuollon tavoitteet 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määritellään, että opiskeluhuollolla tarkoitetaan 
oppilaan hyvän  oppimisen, hyvä psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. 
Siihen sisältyvät opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto, psykologi- ja 
kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.  

Opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon tavoitteena on tukea ja edistää 
oppilaitosyhteisön hyvinvointia, yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä 
terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä. Toiminnan tavoitteena on 
edistää mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Opiskeluhuollon avulla myös tuetaan 
oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain 
oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. 
Monialaisessa yhteistyössä tehtävän opiskeluhuollon tehtävänä on tarvittaessa  tukea 
perheen kasvatusotteen ja hyvinvoinnin vahvistumista yhteistyössä neuvolan ja muiden 
toimijoiden kanssa.  

Opiskeluhuolto järjestetään ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisön 
hyvinvointia edistävänä ja tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto-
työn keskeisenä tavoitteena on tukea yhteisöllisen hyvinvoinnin kehittymistä kunnan 
kaikissa oppilaitoksissa ja esiopetusyksiköissä. Yhteisöllistä hyvinvointia vahvistetaan ja 
toteutetaan monialaisena yhteistyönä. Opiskeluhuollon kehittäminen, toteuttaminen ja 
arviointi tehdään suunnitellusti ja organisoidusti monen eri toimijatahon yhteistyönä. 
Eri hallintokunnissa toimivat opiskeluhuollon työntekijät muodostavat yhtenäisen 
opiskeluhuoltoverkoston. Hallintokuntien rajat eivät tuota esteitä lakisääteisen 
opiskeluhuollon toteuttamiselle ja laadun kehittämiselle. Opiskeluhuollossa toimii laaja 
joukko erilaisia osaajia. Kuraattoreiden, psykologien, kouluterveydenhuollon ja 
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opetushenkilökunnan lisäksi opiskeluhuoltoon osallistuvat myös sosiaali-, perhe- ja 
nuorisotyöntekijät sekä perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, seurakunta ja 
koulupoliisi.  Tavoitteena on toteuttaa vahvaa yhteisöllistä moniosaajakulttuuria, jossa 
erilaiset näkökulmat ja osaamiset kohtaavat.  

Perusopetuslain mukaan opiskeluhuollon ammattihenkilöstöä ovat kuraattorit ja 
psykologit. Opiskeluhuollon hyvinvointityö kuuluu kuitenkin koulun kaikille aikuisille ja 
sitä tehdään koulun henkilökunnan ja opiskeluhuollon ammattihenkilöstön yhteistyönä. 
Ensisijainen vastuu koulun hyvinvointityöstä on koulun koko henkilökunnalla 
yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. 

Yhteisöllisen hyvinvointityön lisäksi opiskeluhuoltotyössä vahvistetaan myös 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluita niin, että palvelut toteutuvat oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain mukaisesti.  

Opiskeluhuollon palvelut muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen 
ulottuvan jatkumon, jossa kiinnitetään erityistä huomiota ns. siirtymävaiheisiin. 
Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen 
oppilaaseen ja huoltajiin sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Oppilaiden osallisuutta 
tuettaessa otetaan huomioon oppilaan ikä, kehitystaso sekä muut edellytykset ja tarpeet. 
Oppilaskunta toimii merkittävässä roolissa oppilaiden yhteisöllisen osallisuuden ja 
hyvinvoinnin kehittämisessä.  

Kotien ja huoltajien kanssa tehdään luottamuksellista ja hyvinvointia tukevaa 
yhteistyötä. Huoltaja on vastuussa lapsensa kasvatuksesta. Esiopetuksen ja koulun 
tehtävänä on tukea kotien kasvatustehtävää. Yhteistyötä tehdään kasvatus-
kumppanuuden periaatteella.   

 

3. Opiskeluhuollon rakenteet ja toimintatavat 

Opiskeluhuollollista hyvinvointityötä tehdään Perusturvakuntayhtymä Akselin ja Akseli-
kuntien yhteistyönä, kunta- ja koulukohtaisena hyvinvointityönä sekä yksilökohtaisena 
opiskeluhuoltona. Akseli-kuntien opiskeluhuollon ammattihenkilöstö työskentelee 
Akselissa. Opiskeluhuoltotyö tehdään monialaisesti eri hallintokuntien yhteistyönä.  

Opiskeluhuollon kokonaisuutta ohjaa Akseli-kuntien yhteinen Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma, jota työstetään useiden eri yhteistyötahojen yhteistyönä. 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyy toimintaympäristön analyysi ja 
siinä on kuvattu opiskeluhuollon alueelliset tavoitteet sekä käytettävissä olevat 
resurssit. Suunnitelmaa tarkistetaan vähintään joka neljäs vuosi ja kunnat huomioivat 
hyvinvointisuunnitelman kehittämistavoitteet vuosittaisissa talousarvioissaan 
(Lastensuojelulaki 12§). Työtä ohjaa myös Akseli-kuntien hyvinvointikertomus. Kuntien 
opetustoimesta vastaavat lautakunnat hyväksyvät opetussuunnitelman mukaisen 
opiskeluhuoltosuunnitelman, jonka pohjalta koulut ja esiopetusyksiköt työstävät 
yksikkökohtaiset suunnitelmat.  
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Myös yksiköiden opiskeluhuoltosuunnitelmien kokonaistarpeen arviointi perustuu 
toimintaympäristön analyysiin. Yksiköiden suunnitelmissa hyödynnetään lasten ja 
nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja elinoloihin liittyvää seurantatietoa. Opiskeluhuollon 
tarvetta pohditaan ottaen huomioon oman asuinalueen ja toimintaympäristön 
erityispiirteet sekä yhteistyökumppaneilta tullut palaute. Myös erityisen ja tehostetun 
tuen oppilasmäärällä on merkitystä opiskeluhuollon tarpeeseen ja resurssointiin. 

Opiskeluhuoltotyötä tukevat ryhmät toimivat Akselissa neljällä tasolla. Akseli-kuntien 
yhteisenä toimivat lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä sekä opiskeluhuollon 
ohjausryhmä. Kuntatasolla toimivat koulukohtaiset hyvinvointiryhmät sekä 
yksilötasolla yksittäisen lapsen ja nuoren tueksi koottava monialainen, tapauskohtainen 
asiantuntijaryhmä. Kaikki opiskeluhuollon suunnitelmat on tehty kuntien sivistystoimen 
ja Akselin henkilöstön yhteistyönä. 

 

3.1. Monialainen lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä 

Akseli-kunnissa toimii yhteinen Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä, joka suunnittelee, 
seuraa, koordinoi ja arvioi Akseli-kuntien lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita. 
Hyvinvointiryhmä mm. huolehtii, että  hyvinvointikertomuksen tiedot ovat ajan tasalla. 
Ryhmä koostuu laaja-alaisesti sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen edustajista ja muista 
yhteistyötahoista. Hyvinvointiryhmän toiminnasta vastaa Akselin sosiaali- ja 
perhepalveluiden palvelulinjajohtaja.  

 

 

3.2. Opiskeluhuollon ohjausryhmä 

Akseli-kuntien opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja 
arvioinnista vastaan kuntien ja perusturvakuntayhtymä Akselin yhteinen monialainen 
opiskeluhuollon ohjausryhmä. Jokaisen kunnan opetustoimesta vastaava lautakunta on 
nimennyt ryhmään oman kuntansa edustajat ja Akseli omat edustajansa. Ryhmän 
tehtävistä, kokoonpanosta sekä toiminnan arvioinnista päättää Akselin yhtymähallitus. 
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Ryhmä kutsuu tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita kuultavaksi. Ohjausryhmän kutsuu 
koolle sosiaalityön päällikkö kaksi kertaa vuodessa. Ryhmä valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja sihteerin.  Ohjausryhmä käsittelee mm. seuraavia asioita: 

 kuntien hyvinvointikertomusten käsittely opiskeluhuollollisten asioiden osalta 

 kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja seuranta 
 opiskeluhuollon arjen työn ja kokonaisuuden toimivuuden seuranta ja arviointi: 

arviointi ennen talousarvion laadintaa ja tilinpäätöksen yhteydessä 
 resurssien arviointi arjen työn toimivuuden näkökulmasta, olennaisten asioiden 

esillenostaminen 
 kuntien toimintojen yhteensovittaminen 
 eri hallintokuntien yhteistyön kehittäminen 

 

 

3.3. Yksikkökohtaiset hyvinvointiryhmät 

Jokaisessa yksikössä toimii yksikkökohtainen hyvinvointiryhmä, joka suunnittelee, 
toteuttaa, seuraa, arvioi, kehittää ja tiedottaa oman yhteisön hyvinvointiin, 
turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä oppimisen esteiden vähentämiseen 
liittyviä  asioita. Ryhmään kuuluvat opettajien, muun henkilökunnan, oppilaiden, 
huoltajien, opiskeluhuollon ammattihenkilöstön sekä muiden koulua tai päiväkotia 
lähellä olevien yhteistyötahojen edustajat. Yksikön vuosisuunnitelmassa määritetään 
työryhmän kokoonpano ja työskentelyaikataulu. Ryhmän tehtävä on ensisijassa 
suunnitteleva, koordinoiva ja arvioiva tehtävä. Tavoitteena on, että lukuvuoden 
hyvinvointityö suunnitellaan etukäteen esimerkiksi teemoittain. Jokaista aihetta varten 
ei tarvitse koota koko hyvinvointiryhmää koolle. Hyvinvointiryhmä voi toimia myös 
pieninä aihekohtaisia osaryhminä. Jos ryhmässä käsitellään esim. tiettyyn luokkaan 
liittyviä ryhmäilmiöitä, on tarkkaan harkittava esimerkiksi oppilaiden tai 
vanhempainyhdistyksen edustajien läsnäolo ryhmässä.  

Konkreettinen hyvinvointityö on jokaisen yksikössä työskentelevän ja opiskelevan 
vastuulla. Hyvinvointia synnyttää yleinen toimintakulttuuri sekä jokaisella oppitunnilla 
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ja jokaisessa oppimisympäristössä tapahtunut toiminta ja vuorovaikutus. Oppitunneilla 
ja oppimisympäristöissä oppimista edistävästä hyvinvoinnista vastaa opettaja.  

 

 

3.4. Yksilökohtainen monialainen asiantuntijaryhmä 

Mikäli oppilaan ongelma ei ratkea oppilashuollon ammattihenkilöstön konsultaatiolla 
tai muilla yksilötapaamisilla, oppilaan asian käsittelyä varten perustetaan monialainen 
asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän toiminta perustuu oppilaan ja/tai huoltajan 
suostumukseen ja ryhmän koostumus vaihtelee käsiteltävän asian mukaan. 
Monialaisessa asiantuntijaryhmässä tulee olla valmiudet tunnistaa opetuksen 
asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämätön tieto ja sellaisen tiedon täytyy 
kulkeutua opetuksen järjestämisestä vastaavalle rehtorille. Jokaisessa 
asiantuntijaryhmässä määritellään tapauskohtaisesti yhdessä, mitkä tiedot ovat 
välttämättömiä ja miten ne  siirretään eteenpäin. 

 

4. Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista palveluista 

4.1. Akselin alueen toimintaympäristöanalyysi 

Akseli-kuntien esi- ja perusopetuksessa on tilastointiajankohdan 2014 mukaan yhteensä 
2752 oppilasta ja lukioissa opiskelee 380 opiskelijaa. Peruskouluja on yhteensä 19, 
joista alakouluja on 16, yläkouluja 2 sekä yksi yhtenäiskoulu. Lukioita on kaksi. 
Oppilasmäärät vaihtelevat 16 oppilaan alakoulusta 550 oppilaan yhtenäiskouluun. 
Ryhmäkoot vaihtelevat 4 oppilaasta 26 oppilaaseen. Erityisen tuen palveluita saa 239 
oppilasta, näistä 81 on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Opettajia on yhteensä 
253, joista 34 on erityisopettajia. Koulunkäynninavustajia / -ohjaajia on yhteensä 61. 

Akseli-kunnissa perheiden hyvinvointi on keskimääräistä parempaa verrattuna koko 
maahan ja Varsinais-Suomen tilanteeseen. Yksinhuoltajaperheitä on alueella vähemmän 
kuin koko maassa ja Varsinais-Suomessa keskimäärin. Toimeentulotukea saaneita 
lapsiperheitä oli vuonna 2013 5% (koko maassa 8,9%). Kuntien työttömyysaste oli 
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vuonna 2013 6,9% (koko maassa 11,3%). Avioerojen osuus on  alle koko maan ja 
Varsinais-Suomen keskiarvon. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0- 
17-vuotiaista oli vuonna 2013 6,3% (koko maassa 7,3%). Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 
0-17-vuotiaista oli vuonna 2013 0,9% (koko maassa 1,4%). Mielenterveyden häiriöihin 
sai sairaalahoitoa vuonna 2012 4,6% 0-17 -vuotiaista (koko maassa 4,5%). 8. ja 9. 
luokkien oppilaista tupakoi vuonna 2013  Maskussa 10,5% ja Nousiaisissa 15,3%. 
Mynämäen viimeisin luku on vuodelta 2011, jolloin tupakoivien määrä oli 18,7 %. Koko 
maan keskiarvo oli vuonna 2013 13,1%. Humalahakuista juomista oli vastaava aikana 
15,1%:lla (koko maassa 15,5%).  Huumekokeiluja oli 7,6 %:lla (koko maassa 8%). 
Nuorten päihteiden käyttö aiheuttaa erityistä huolta. Kuntien sivistystointen ja Akselin 
tulee yhteistyössä kiinnittää erityistä huomiota jo alakouluissa tehtävään päihde- ja 
seksuaalikasvatukseen.  

Maskun ja Nousiaisten kuntien voimakas muuttoliike aiheuttaa painetta 
opiskeluhuoltopalveluiden, erityisopetuksen ja lastensuojelun 
palveluiden  järjestämiseen. Voimakas muuttoliike aiheuttaa myös yhdyskuntatyön 
tarvetta uusille asuntoalueille, koska perheiden sosiaaliset verkostot uusilla 
asuntoalueilla ovat vähäisiä.  

Akseli-kuntien erityisenä opiskeluhuollollisena haasteena on moniongelmaisten 
perheiden palveluiden järjestäminen. 

Alueella sijaitsee neljä sijaishuollon yksikköä, joihin sijoitetaan lapsia ja nuoria koko 
Varsinais-Suomen alueelta. Sijoitetut lapset ovat pääosin erityistä tukea tarvitsevia 
lapsia ja nuoria ja vaativat erityisen paljon sekä opiskeluhuollollista että pedagogista 
tukea ja palveluita.  

 

4.2. Käytettävissä olevat opiskeluhuollon ammattihenkilöstön palvelut 

Perusturvakuntayhtymä Akselissa on opiskeluhuollon ammattihenkilöstöä seuraavasti:  

 3,5 koulukuraattoria 
 4 terveyskeskuspsykologia 

 1 perheneuvonnan psykologi 
 1 perheneuvoja 
 1 oppilashuollon perheohjaaja 
 6 kouluterveydenhoitajaa 
 6 osa-aikaista koululääkäriä (2 jokaisessa kunnassa) 

 

4.2.1. Kouluterveydenhuolto 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osallistuu myös erityistä tukea 
vaativien oppilaiden hoitoon ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen sekä koulujen työolojen ja turvallisuuden valvontaan ja parantamiseen. 
Terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee kouluterveydenhoitajan työtä. Koulu- ja 
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opiskeluterveydenhuollon työtä ohjaavat erityisesti Asetus 338/2011, 
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. 

Kouluterveydenhuollon keskeisenä tehtävänä on 

 lapsen/nuoren terveen kasvun ja kehityksen tukeminen; erityisen tuen tarve 
pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain 

 koko perheen hyvinvoinnin tukeminen, puheeksi ottaminen vuosittaisissa 
terveystarkastuksissa mm. kotitilanteesta (väkivalta/fyysinen kurittaminen, 
vanhempien alkoholin/päihteiden käyttö ym). 

 terveystarkastukset, kontrollikäynnit, terveyskasvatustunnit, oppilaskohtaiset 
neuvottelut, rokotusohjelman mukaiset rokotukset 

 kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön 
hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta 

 osallistuminen yhdessä perheen ja koulun kanssa pitkäaikaissairaiden ja 
vammaisten oppilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien sovittamiseen koulutyön 
kanssa 

 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastukset 
 opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja 

edistäminen 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito paitsi koulussa 
äkillisesti tapahtunut sairastuminen sekä koulupäivän aikana tai koulumatkalla 
tapahtunut tapaturman hoito. 

Terveystarkastuksia tehdään oppilaille ennalta suunnitellun ohjelman mukaan. 
Terveydenhoitaja keskustelee oppilaan kanssa ja käyttää apuna kotona täytettyä 
terveyskyselyä. Terveystarkastuksen tavoitteena on löytää oppilaan mahdolliset 
sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Tapaamisissa terveydenhoitaja 
kannustaa oppilaita terveellisten elämäntapojen omaksumiseen, tukee terveen 
itsetunnon kehittämisessä ja elämäntaitojen hallinnassa. Huoltajat ovat tervetulleita 
terveystarkastuksiin ja tapaamisiin. 

Terveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija. Hän vastaa 
hoitotyön asiantuntijana kouluterveydenhuollosta ja toimii lääkärin työparina. 
Terveydenhoitajan tehtävät voivat liittyä koulu- ja opiskeluyhteisöön, yksittäiseen 
oppilaaseen ja opiskelijaan tai moniammatilliseen yhteistyöhön koulussa ja 
oppilaitoksessa tai laajemmin kunnassa ja palvelujärjestelmässä. 
Kouluterveydenhoitajan työ sisältää seuraavia tehtäviä: 

 

Yhteisöön kohdistuva työ 

 kouluyhteisön hyvinvointityöhön osallistuminen 

 oppilaiden ja kouluyhteisön turvallisuuden edistäminen ja koulun kriisityöhön 
osallistuminen 

 kouluympäristön ja opiskeluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden 
tarkastuksiin osallistuminen ja tarvittavien toimenpiteiden toteutumisen seuranta 
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 kouluterveydenhuollon palveluista ja käytännöistä tiedottaminen oppilaille, 
vanhemmille, opettajille ja muille yhteistyötahoille 

 terveystiedon opetukseen osallistuminen tarvittaessa 

Yksilöön kohdistuva työ 

 oppilaiden  hyvinvoinnin ja terveyden sekä oppimisen edistäminen ja tukeminen 
 oppilaiden kasvun ja kehityksen seuraaminen 

 oppilaiden määräaikaisten terveystarkastusten järjestäminen ja tekeminen sekä 
tarvittaessa tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen. 

 laajoissa terveystarkastuksissa terveystarkastusten toteuttamisen suunnittelu 
yhdessä lääkärin kanssa 

 perheiden kutsuminen tarkastuksiin 
 perheen hyvinvoinnin selvittely ja vanhempien tukeminen 

 seulontatutkimuksista huolehtiminen 
 huolehtiminen oppilaskohtaisesta yhteistyöstä vanhempien ja opettajien kanssa 
 vanhempien, lasten ja nuorten valmisteleminen tuleviin kehityshaasteisiin 

 rokotustoiminnasta vastaaminen 
 terveysneuvonnasta vastaaminen 
 vastaanoton pitäminen oppilaille 
 sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon opastaminen 

 oppilaan sairauden hoidon tukeminen sekä osallistuminen koulupäivänaikaisen 
hoidon ja tuen järjestämisen suunnitelman laatimiseen koulussa 

 oppilaiden sairauksien seuraaminen annettujen ohjeiden mukaisesti 
 ongelmien selvittely yhdessä oppilaiden kanssa 

 psykososiaalisen tuen tarjoaminen oppilaille ja perheille 
 oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaisen yhteistyön tekeminen muiden 

oppilashuollon toimijoiden kanssa 
 verkosto-, kuntoutus-, hoito- ym kokouksiin osallistuminen yksittäisten 

oppilaiden asioissa 
 oppilaiden ohjaaminen lääkärille tai muille asiantuntijoille tarvittaessa  
 erityisen tuen tarpeen arvioiminen, tukeminen ja osallistuminen tuen 

suunnitteluun ja järjestämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa 
 huolehtiminen tukitoimien järjestämisen kannalta riittävien tietojen 

siirtymisestä moniammatilliseen oppilashuoltoon 
 huolehtiminen oppilaan tarvitseman tuen jatkumisesta ja tähän tarvittavan 

tiedon siirrosta koulunkäynnin nivelvaiheissa 
 ensiavusta ja siihen liittyvästä hoitotyöstä vastaaminen koulussa (yksiköissä, 

joissa terveydenhoitaja on harvoin paikalla, ensiavusta vastaa koulun 
turvallisuusvastaava yhteistyössä rehtorin ja muun opetushenkilökunnan 
kanssa). 

Yhteistyöhön ja kehittämiseen liittyvä työ 

 opiskeluhuoltoryhmiin osallistuminen 
 opetussuunnitelman valmisteluun osallistuminen oppilaiden terveydenhoidon ja 

terveydenedistämisen asiantuntijana 
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 konsultaatioiden tarjoaminen opettajille ja muulle oppilashuoltohenkilöstölle 
lapsen ja nuoren terveydentilan ja kehitysvaiheen merkityksestä koulussa 
suoriutumiseen 

 kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen ja edistäminen 
 opiskeluhuollon arviointi- ja kehittämistyöhön osallistuminen 
 viranomaisten ja hallinnonalojen välisen yhteistyön sekä verkostomaisen 

toimintatavan kehittäminen ja edistäminen lasten, nuorten ja perheiden 
palveluissa. 

Esiopetuksessa olevien lasten terveydenhuolto järjestetään lastenneuvolassa. 
Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä 
terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. 
Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä 
kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Lisäksi 
neuvolassa edistetään lapsen kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen 
terveellisyyttä. Perheet saavat tietoa rokotuksista ja lapsille annetaan kansallisen 
rokotusohjelman mukaiset rokotteet. Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden 
erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen 
tuki ja apu. Lastenneuvolat tekevät moniammatillista yhteistyötä muiden lapsiperheiden 
parissa työskentelevien kanssa. 

Lastenneuvolassa otetaan aktiivisesti esiin myös tietotekniikan ja median hyödyt ja 
haitat. Mediakasvatus sisältää esimerkiksi lapselle sopimattomien mediasisältöjen 
rajoittamista, turvallisen mediaympäristön luomista, hyödyllisten ja iloa tuottavien 
mediasisältöjen monipuolista tarjoamista sekä lapsen kanssa keskustelua esimerkiksi 
median tarjoamista malleista. Tärkeää on, että vanhempi tunnistaa ja ymmärtää myös 
oman mediankäyttönsä seuraamuksia lapselle. 

Lastenneuvola tekee tiivistä yhteistyötä päivähoidon henkilöstön, psykologien, 
puheterapeuttien ja toimintaterapeutin kanssa. Terveystarkastuksissa tai muuten 
ilmenneiden ongelmien takia tehdään lähetteitä jatkoselvittelyihin organisaation sisällä 
yhteistyössä perheiden kanssa. Jokaisessa neuvolassa toimii neuvolatyöryhmä, johon 
kuuluvat terveydenhoitajat, lääkäri, psykologi, puheterapeutti ja toimintaterapeutti 
(tarvittaessa fysioterapeutti). Työryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi ja mukaan 
kutsutaan tarvittaessa myös perhe ja päivähoidon edustaja. Työryhmässä mietitään 
ennalta sovittujen perheiden asioita ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä perheen luvalla. 
Lisäksi lapselle voidaan laatia kuntoutussuunnitelma. Kasvatus- ja 
perheneuvontatoiminta kohdistuu lapsiperheiden varhaiseen tukemiseen ja 
auttamiseen. Työ keskittyy ensisijaisesti alle kouluikäisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä. 
Toiminnan tavoitteena on nostaa esiin ennaltaehkäisevästi lapsen ja nuoren 
näkökulmaa ja tukea asiakasperheen hyvinvointia. 

Neuvolasta lähetetään lapsia erikoissairaanhoidon tutkimuksiin. ja lastenneuvola 
tarvittaessa osallistuu verkostopalavereihin TYKS:n eri toimijoiden kanssa (keskola, 
psykiatria ym.) Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmissa toimitaan 
neuvolassa yhteistyössä mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstön kanssa. 
Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös mm. perheneuvolan ja A-klinikan kanssa. 
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Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajat tapaavat ennen lasten 
siirtymistä 1.luokalle. He käyvät vanhempien luvalla läpi erityistä tukea tarvitsevat 
perheet, jotta oleellinen tieto siirtyy myös kouluterveydenhuoltoon. 

Akselin alueella on tarjolla myös neuvolan ennaltaehkäisevää perhetyötä. Neuvolan ja 
päivähoidon perhetyö määrittyy lastensuojelulain mukaan ehkäiseväksi lastensuojeluksi 
aina, kun lapsi ei ole lastensuojelun asiakas. Ennaltaehkäisevällä perhetyöllä 
tarkoitetaan lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja 
pitkäjänteistä tukemista. Neuvolan perhetyöntekijä tekee ennaltaehkäisevää työtä lasta 
odottavien perheiden sekä neuvolaikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa, jota 
toteutetaan ensisijaisesti perheiden kodeissa. Neuvolan perhetyö on ennaltaehkäisevää, 
maksutonta ja lyhytaikaista.  Se pyrkii vastaamaan perheen lyhytaikaiseen voimavarojen 
riittämättömyyteen. Sen tavoitteena on tukea ja auttaa lapsiperheiden elämänhallintaa 
ja selviytymistä arjessa. Työmuotoina perhetyössä ovat esimerkiksi keskustelun ja 
ohjauksen keinoin vanhemmuuden ja arjen hallinnan tukeminen, kasvatukseen ja lapsen 
hoitamiseen liittyvissä asioissa tukeminen, kodinhoidollisissa tehtävissä ohjaaminen, 
palveluohjaus ja perheen voimavarojen kartoittaminen sekä niiden lisääminen yhdessä 
vanhemman kanssa. Perhetyöntekijä tekee moniammatillista yhteistyötä neuvolan 
terveydenhoitajien, psykologien, puheterapeuttien, sosiaalitoimen, varhaiskasvatuksen 
sekä muiden alueen lapsiperheiden palveluidentuottajien kuten MLL:n ja seurakunnan 
kanssa. 

 

4.2.2. Koulukuraattori 

Koulukuraattorin palvelut koskevat Akselin alueen esi- ja perusopetuksen sekä toisen 
asteen oppilaitoksia. Koulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, 
myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä yleisesti 
hyvinvoinnin edistäminen koulussa. Kuraattorin työ on moninaista, liikkuvaa, 
ennakoimatonta ja painopiste vaihtelee. Työskentely vaatii mukautumista eri 
tilanteisiin, työympäristöihin ja työyhteisöihin.  

Kuraattorin tehtävänä on lapsen ja nuoren avun ja tuen tarpeen tunnistaminen sekä 
arvioiminen tarvittaessa yhteistyössä huoltajan kanssa. Oppilaan sosiaalista kasvua ja 
toimintakykyä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia tuetaan yksilökohtaisilla 
tukikäynneillä. Kuraattorin tehtävänä on huolehtia omalta osaltaan oppilaiden 
oikeusturvasta ja sen toteutumisesta kouluyhteisössä siten, että oppilas saa 
tarvitsemansa tuen ja palveluohjauksen. Kuraattori voi toimia yksittäisen oppilaan 
asioita koskien yhteistyössä opettajien, huoltajien sekä koulun muun henkilökunnan 
kanssa. Kuraattori voi toimia mm. opettajan työparina huoltajatapaamisessa. 
Tarvittaessa kuraattori osallistuu tai kutsuu koolle yksilökohtaisen moniammatillisen 
opiskeluhuoltoryhmän. Hän osallistuu myös oppilaskohtaisiin verkosto- ja 
yhteistyöpalavereihin. 

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain (1287/2013)pykälän 15 mukaan opiskelijalle on 
järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai 
kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun 
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opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on 
järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. 

Yksilökohtaisessa asiakastyöskentelyssä käytetään erilaisia työmuotoja. Lapsen kanssa 
tehtävä yksilöllinen työskentely tukikäyntien muodossa määräytyy lapsen sen 
hetkisestä avun tarpeesta. Tämä määrittää työskentelyn sisällön, toimintamuodot ja 
keston. 

Työmuotoja voivat olla esimerkiksi kaverisuhteista keskustelu, tunnetaitojen tai 
empatiakyvyn harjoittelu, keskustelut muuttuneista perhetilanteista, kuten avioerosta 
tai uusioperheestä, menetysten läpikäyminen erilaisten luovien ja ratkaisukeskeisten 
menetelmien avulla. Yksilötyöhön sisältyy myös huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 
sekä perheiden ohjaus palvelujen pariin. 

Yhteisöllinen työ laajasti ymmärrettynä on kaikki muu työ kuin yksittäiseen oppilaaseen 
kohdistuva työskentely. Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain hengessä tavoitteena on 
siirtyä nykyistä enemmän yhteisölliseen työhön nykyisestä yksilökohtaisesta työstä. 
Painopiste siirretään ennalta ehkäisevään työhön nykyisestä korjaavasta työstä. 
Kuraattorille kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen hyvinvointityöryhmään 
osallistuminen. Tämä pitää sisällään yhteisöllisen työn suunnittelun, kehittämisen ja 
arvioinnin. Yhteisölliseen työhön kuuluu koulun työntekijöiden konsultointi ja 
viranomaisyhteistyö. Myös luokkatyöskentely ja ryhmien ohjaaminen ovat koulujen 
yhteisöllistä hyvinvointityötä. Koulukuraattori voi osallistua koulun yhteisöllisten 
tukirakenteiden sekä siirtymä- ja nivelvaiheiden suunnitteluun, esimerkiksi 
opetusryhmän muutoksiin. Kuraattorin yhteisöllistä työtä on myös kouluttaminen ja 
vanhempainiltoihin osallistuminen. Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain myötä 
tärkeäksi painopistealueeksi on tullut oppilaiden ja huoltajien osallisuuden 
vahvistaminen. 

Koulukuraattorin tehtävänä on osallistua ja vaikuttaa koulun psykososiaalisen työn 
asiantuntijana sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen työryhmiin ja eri hallintokuntien 
toimintaan, kehittämiseen ja suunnitteluun koulun kasvatustavoitteiden 
saavuttamiseksi. On myös tärkeää huolehtia alansa ja ammattitaitonsa kehittämisestä 
täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen avulla 

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain (1287/2013, 7§) mukaan jokaisella oppilaitoksella on 
oltava käytettävissä sellaisen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on 
sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n 
mukainen kelpoisuus. Vastaava koulukuraattori toimii tarvittaessa konsultoivana 
asiantuntijana tai työparina muiden koulukuraattorien kanssa asiakastyössä. 

4.2.3. Koulupsykologi 

Koulupsykologitoiminnan tavoitteena on opiskelijoiden koulunkäynnin, oppimisen ja 
hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan 
erilaisista mieltä painavista asioista, kuten ongelmista opiskelussa, kotona tai 
kavereiden kanssa. Tavallisimpia syitä psykologille tullessa ovat mm. 
ihmissuhdevaikeudet, mielialaongelmat, jännittäminen ja erilaiset elämän muutokset. 
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Tarvittaessa psykologi antaa tietoa auttavista tahoista ja ohjaa niihin. Psykologin työhön 
kuuluvat mm. 

 lyhyet kasvatuskeskustelut perheiden kanssa (ohjaus perheneuvolaan, jos 
enemmän tarvetta) 

 lasten omat tukikäynnit  
 opettajien konsultointi 
 yksilötutkimukset (tiedollis-taidollisen tason arviointi esim. oppimisvaikeuksien 

yhteydessä) 
 opiskeluhuoltoryhmiin osallistuminen  
 yhteistyö kuraattorien kanssa (esim. ryhmien vetäminen) 
 terveydenhoitajien konsultointi 
 vanhempainiltoihin osallistuminen tarvittaessa 
 lukio- ja ammattikouluikäisille tukikeskustelut, oppilashuoltoon osallistuminen 

tarvittaessa 
 kriisityöhön osallistuminen 
 säännöllinen yhteistyö sosiaalihuollon kanssa 
 yhteistyö TYKS poliklinikoiden ja perheneuvolan kanssa 
 alueen psykososiaalisten palveluiden kehittämiseen osallistuminen 

Uuden oppilas -ja opiskelijahuoltolain myötä koulupsykologin työn painopiste 
on  aiempaa enemmän yhteisöllisessä työssä, johon kuuluu esimerkiksi opettajien 
konsultointi, luokkien hyvinvoinnin edistäminen ryhmätasolla, nivelvaiheiden 
suunnittelu ja koulun hyvinvointiryhmiin osallistuminen. Jotta psykologiresurssit 
voidaan kohdentaa uuden lain hengen mukaisesti, toimintakulttuuri painottuu  entistä 
vahvemmin yhteisöllisen ryhmätason työskentelyksi. Yksilötasolla tehdään vain 
välttämättömät tutkimukset. Tutkimuksista ja lausunnoista vapautuvaa resurssia 
siirretään yhteisölliseen työhön.  

 

4.2.4. Opiskeluhuollollinen perheohjaus opetustoimen tukena 

Opiskeluhuollon perheohjaaja on henkilö, joka auttaa perheen kasvatuksen ja 
elämänhallinnan ongelmissa matalan kynnyksen palvelun periaatteella ja 
mahdollisimman varhain heti ongelmien ilmetessä. Asiakkuus voi alkaa ilman lähetettä 
ja palveluita saadakseen ei tarvitse olla lastensuojelun asiakas. Tärkeää on 
mahdollisimman varhainen tukeminen. Koulu/esiopetusyksikkö voi kutsua 
perheohjaajan mukaan esim. vanhempainiltoihin ja tapahtumapäiviin, jotta huoltajat 
oppivat tuntemaan perheohjaajan mahdollisimman epävirallisissa yhteyksissä. Näin 
luottamus syntyy  helpommin ja perheet uskaltavat ottaa yhteyttä apua tarvitessaan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Opiskeluhuollon perheohjaajan tehtävänä on 

 lapsen tapaamiset ( esim läksyissä auttaminen , muu toiminta) 
 perheen tapaamiset (esim. tilannekartoitus, perheen säännöt, vanhemmuuden 

tukeminen ) 
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 verkostotyö  esim. perheneuvolan, psykiatrian poliklinikan  ja terveydenhuollon 
kanssa 

 palveluohjaus (esim. kehitysviiveisten lasten perheiden ohjaaminen 
tukipalveluihin) 

 OHR-palavereihin osallistuminen tarvittaessa (sekä 
koulun  hyvinvointityöryhmiin että monialaisiin asiantuntijaryhmiin) 

 kriisitilanteissa opettajan tukena  (esim.  kouluun lähtemisongelmat) 
 työparityöskentely opettajan kanssa (esim. vanhempainvartit, HOJKS tilanteet, 

joissa huoltajien kohtaamiseen tarvitaan sosiaalityön erityisosaamista) 
 työparityöskentely koulukuraattorin kanssa 

 osallistuminen vanhempainiltoihin.  

Myös esiopetuksessa on käytettävissä perheohjaajan palvelut. 

 

4.2.5. Aluekohtaiset sosiaalityöntekijät 

Akseli on nimennyt koulujen opiskeluhuollon tueksi aluekohtaisia sosiaalityöntekijöitä, 
joiden tehtävänä on konsultoida koulun henkilökuntaa opiskeluhuollollisissa asioissa. 
Tavoitteena on, että jokaisella koululla olisi oma tuttu sosiaalityötekijä, johon voi ottaa 
yhteyttä matalan kynnyksen palvelun periaatteella. Koulun oma sosiaalityöntekijä oppii 
myös tuntemaan oppilaiden ja perheiden ongelmat ja pystyy pohjatietonsa perusteella 
nopeammin reagoimaan perheen ongelmiin.  Yhteistyön kehittämistä haittaa 
sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus.  

 

4.3. Yksikkökohtainen toimintaympäristön ja verkostotyön kuvaus 

Myös yksiköiden opiskeluhuoltosuunnitelmien kokonaistarpeen arviointi perustuu 
toimintaympäristön analyysiin. Yksiköiden suunnitelmissa hyödynnetään lasten ja 
nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja elinoloihin liittyvää seurantatietoa. Opiskeluhuollon 
tarvetta pohditaan ottaen huomioon oman asuinalueen ja toimintaympäristön 
erityispiirteet sekä yhteistyökumppaneilta tullut palaute. Myös erityisen ja tehostetun 
tuen oppilasmäärällä on merkitystä opiskeluhuollon tarpeeseen ja resurssointiin.  

Yksikkökohtaisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan konkreettisesti seuraavat 
asiat:  

 arvio yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaistarpeesta omassa 
yksikössä 

 kuvaus käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista 

 kuvaus oppilashuollon palveluiden järjestämisestä ja sen edellyttämästä työn- ja 
vastuunjaosta 

 kuvaus oppilashuollon eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä 

Yksikkökohtaiset kuvaukset kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista palveluista 
löytyvät työ- ja lukuvuosisuunnitelmista. 
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5. Yhteisöllisen opiskeluhuollon edistäminen ja toteuttaminen 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon avulla edistetään oppilaiden  oppimista, hyvinvointia, 
terveyttä ja mielenterveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta 
sekä ehkäistään syrjäytymistä. Lisäksi yhteisöllisen opiskeluhuollon avulla edistetään 
opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Kouluyhteisössä 
edistetään henkistä ja fyysistä turvallisuutta ja hyvinvointia. Kouluissa on käytössä 
hyväksitodettuja valmiita toimintaohjelmia kuten Kiva Koulu, Friends, ART- ja Verso-
ohjelmat. Vuorovaikutuksen laatu on keskeinen osa hyvinvointia sekä myös väkivallan 
ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Yhteisöllinen hyvinvointi otetaan huomioon jokaisen 
oppiaineen opetuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilas- ja ryhmädynamiikan 
tuntemukseen ja ymmärtämiseen sekä työrauhaan. Oppilaat kokevat olonsa turvalliseksi 
ryhmässä, jossa on työrauha.  

Koulukohtaiset hyvinvointiryhmät (KHR) suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat 
yksikön yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamista. Työn kohteena on ryhmä, luokka, 
koulu, yhteisö sekä oppimisympäristöt. Ryhmän tehtävänä työn rakenteiden ja 
toimintatapojen luominen. Tehtäviin kuuluu myös opiskeluhuoltoa koskevan tiedon 
kokoaminen eri lähteistä sekä opiskeluhuoltosuunnitelman valmistelu ja 
opiskeluhuollosta tiedottaminen. Tavoitteena on, että ryhmä kokoontuu riittävän usein, 
jotta kehittämistyö on jatkuvaa käytännön arjen työtä. Työryhmän ei aina tarvitse 
kokoontua samalla kokoonpanolla, vaan kokoonpano voi vaihdella käsiteltävän aiheen 
mukaan. Yksikkökohtaista yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä johtaa 
rehtori/esiopetusyksikön johtaja. Hän myös päättää, kuka kirjaa ryhmässä käsitellyt 
asiat. Yhteisöllistä hyvinvointia koskevat suunnitelmat ja dokumentit ovat julkisia. 

Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:  

 kouluviihtyvyyden parantaminen 
 koulukiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen toimintamallit 
 oppilaiden suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

 oppilaskuntatyön ja muun oppilaiden osallisuuden kehittäminen 
 turvallisuuden, terveellisyyden ja esteettömyyden tarkastaminen ja kehittäminen 
 terveysneuvonnan toteuttaminen ja sen yhteys terveystiedon opetukseen 
 terveellisiä elämäntapoja edistävä koulukulttuuri 
 sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion ja lääkitsemisen järjestäminen 

 tapaturmien ehkäisyä koskevat toimintaohjeet 
 kodin ja koulun yhteistyön toimintamallit 
 poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen 
 siirtymävaiheiden sujuvuus 

 oppilaanohjauksen toimintamallit 
 oppilaiden sosioemotionaalisten ja muiden vuorovaikutustaitojen vahvistaminen 
 järjestyssäännöt 
 kurinpidollisten tilanteiden ohjeet ja hoitaminen 

 päihteiden käytön ehkäiseminen, päihteiden käyttöön puuttuminen ja 
hoitoonohjauksen kuvaus 

 koulukuljetusten odotusta ja turvallisuutta koskevat ohjeet ja toimintamallit 
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 kriisitilanteiden ennaltaehkäisy ja hoitaminen, riskien ennakointi 
 muut kouluhyvinvointia parantavat toimintamallit. 

Yksiköiden hyvinvointisuunnitelmiin kirjataan edellämainittuja tavoitteita ja sisältöjä 
koskevat konkreettiset toimintamallit ja ohjeet.  

Tarkemmat yksikkökohtaiset kuvaukset löytyvät työ ja lukuvuosisuunnitelmista. 

 

6.  Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen 

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia psykologi- ja 
kuraattoripalveluita, kouluterveydenhuollon palveluja sekä yksittäistä opiskelijaa 
koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa.  

Oppilas voi itse pyytää psykologi- tai/tai kuraattoripalveluita. Oppilaalle järjestetään 
mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin tai psykologin kanssa 
viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas on 
pyynnön esittänyt. Kiireellisissä tapauksissa keskustelu järjestetään samana tai 
seuraavana työpäivänä. Kiireellisyyden arviointi tehdään tarvittaessa yhteistyössä 
terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa. 

Opiskelijalla on arkipäivisin virka-aikana mahdollisuus saada tarvittaessa välittömästi 
yhteys opiskeluterveydenhuoltoon.  

Lisäksi yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyy oppilaan ympärille koottu yksittäistä 
oppilashuollollista asiaa käsittelevä monialaisen asiantuntijaryhmän toiminta (MAR). 
Näillä palveluilla huolehditaan siitä, että  oppilaan yksilölliset tarpeet oppimiseen, 
kasvuun ja kehitykseen liittyen tulevat huomioon otetuiksi esi- ja perusopetuksessa sekä 
lukiossa. Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on varhainen puuttuminen oppilasta 
koskeviin huolenaiheisiin ja oppimisen esteisiin. 

Opettajilla on säännöllinen kontakti oppilaisiin ja he toimivat kouluyhteisössä oppilaan 
lähiaikuisina. Näin ollen opettajat ovat tärkeässä roolissa havainnoimassa oppilaan 
hyvinvointia ja mahdollista opiskeluhuollollisen tuen tarvetta. Kaikkien oppilaitoksessa 
työskentelevien tulee havainnoida oppilaiden hyvinvointia. Mikäli oppilaitoksen 
työntekijä arvioi, että oppilaan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten 
vaikeuksien estämiseksi tai poistamiseksi tarvitaan psykologin tai kuraattorin 
palveluita, hän ottaa viipymättä yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin yhdessä opiskelijan 
kanssa ja antaa tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Jos 
yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, oppilaalle annetaan tieto 
yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä.  Myös 
oppilaan huoltajalle annetaan tieto yhteydenotosta jollei laissa muuta säädetä. 
Yhteydenotosta käynnistyvässä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämisessä 
noudatetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädettyjä menettelytapoja.  

Mikäli oppilaan ongelma ei ratkea opiskeluhuollon ammattihenkilöstön konsultaatiolla 
tai muilla yksilötapaamisilla, oppilaan asian käsittelyä varten perustetaan monialainen 
asiantuntijaryhmä. Ryhmän kokoaa se opiskeluhuollon tai oppilaitoksen henkilökunnan 
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edustaja, jolle asian selvittäminen työtehtäviensä perusteella kuuluu. Ryhmän kutsuu 
koolle opiskeluhuollon ammattihenkilöstöön kuuluva varsinkin sellaisissa tilanteissa, 
joissa joudutaan arvioimaan oppilaan kehitystaso suostumusten pyytämistä varten. 
Ryhmän voi kutsua koolle myös muu kouluyhteisöön kuuluva oppilaan lähiaikuinen. 
Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, jolle ensisijainen vastuu 
käsiteltävän asian luonteen ja työtehtävien perusteella kuuluu. Asian käsittelyyn 
ryhmässä sekä ryhmän kokoonpanoon on oltava oppilaan ja/tai huoltajan suostumus 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti. Asiantuntijaryhmän tapaamisesta laaditaan 
opiskeluhuoltokertomus. Kirjaamisessa, rekisteröinnissä, salassapidossa ja tietojen 
luovuttamisessa noudatetaan niitä koskevaa lainsäädäntöä. Koulutuksen järjestäjät 
kuvaavat rekisteriselosteessaan miten opiskeluhuoltorekisterin kanssa käytännössä 
toimitaan.  

Oppilaan monialaisen asiantuntijaryhmän vastuuhenkilö huolehtii siitä, että 
välttämättömät ja tarpeelliset tiedot siirtyvät uudelle koulutuksen järjestäjälle oppilaan 
siirtyessä koulusta toiseen (joko toiseen peruskouluun tai siirryttäessä yläkoulusta 
toiselle asteelle). Opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömät 
tiedot voi tarvittaessa siirtää ilman suostumusta, mutta tarpeellisten tietojen 
siirtämiseen tarvitaan aina suostumus. Ryhmän vastuuhenkilön tulee neuvotella 
peruskoulunsa päättävän oppilaan osalta opinto-ohjaajan kanssa siitä, mitkä ovat 
oppilaan jatko-opintotoiveet ja mihin oppilaitoksiin oppilas on hakenut. Vastuuhenkilö 
siirtää opiskelijan suostumuksella tarpeelliset tiedot toisen asteen oppilaitokseen, 
mikäli oppilas on kieltänyt opinto-ohjaajan osallistumisen monialaisen ryhmän 
työskentelyyn. Kielto-oikeuden käyttöön pitää olla erityisen perusteltu syy.  

Mikäli lähiaikuisen kokema huoli ratkeaa ammattihenkilöstöä konsultoimalla, 
yksilökohtaista asiantuntijaryhmää ei tarvitse kutsua koolle. Opettaja saa keskustella 
oppilaan asiasta muiden opettajien tai opiskeluhuollon ammattihenkilöstön kanssa, 
joiden työtehtäviin oppilaan tuen suunnittelu ja antaminen liittyy. Keskustelun tulee 
rajautua tietoihin, jotka ovat tarpeellisia tuen suunnittelun ja käytännön 
toteuttamisessa. Keskustelun tarkoituksena on varmistaa, että oppilas saa riittävää ja 
oikea-aikaista tukea. Konsultaatiota voidaan tarvittaessa tehdä myös siten, että oppilaan 
nimi tulee ilmi, vaikka konsultaatiossa käsiteltäisiin salassapidettäviä asioita. 
Konsultaatiota ei tarvitse kirjata asiakirjoihin, mikäli sen pohjalta ei tehdä mitään 
toimenpiteitä tai päätöksiä. Mikäli konsultoinnin pohjalta tehdään päätöksiä tai 
toimenpiteitä, tilanne tulee hoitaa monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyn avulla. 
Konsultaatiosta voi tehdä henkilökohtaisia muistiinpanoja, mutta niitä ei saa arkistoida, 
vaan ne pitää hävittää, kun niitä ei enää tarvita.  

Yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden vastaanottaminen perustuu 
vapaaehtoisuuteen. Oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä 
koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa oppilaan iän ja kehitystason edellyttämällä 
tavalla. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä lastaan käyttämästä opiskeluhuollon 
palveluja. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaalla on oikeus tavata yksittäistä 
opiskeluhuollon toimijaa, vaikka hänen huoltajansa kieltäytyisivät asian käsittelystä. 
Oppilas voi myös painavasta syystä kieltää huoltajansa osallistumisen häntä koskevan 
opiskeluhuollollisen asian käsittelyyn. Oppilas voi myös kieltää itseään koskevan 
salassapidettävän tiedon toimittamisen huoltajalleen. Näin hän voi tehdä vain, jos hän 
on ikänsä ja kehitystasonsa, henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta sekä asian 
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laadun huomioiden kykeneväinen arvioimaan kiellon merkityksen. Kielto ei myöskään 
saa olla selkeästi oppilaan edun vastainen. Oppilaan edun arviointi tällaisissa tilanteissa 
kuuluu opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluvalle sosiaali- tai terveydenhuollon 
ammattihenkilölle.  

Koulupäivän aikaisesta lapsen sairauden omahoidosta ei ole nimenomaisesti säädetty. 
Ensisijainen vastuu lapsen omahoidon toteuttamisesta on lapsen huoltajilla. Koska 
koulupäivän aikana lapsen vanhemmilla ei ole mahdollisuutta valvoa ja toteuttaa hoitoa, 
on tarpeen suunnitella lapsen omahoidon toteuttaminen tapauskohtaisesti. Tavoitteena 
on, että sairastava lapsi voi käydä koulua oppilaana muiden oppilaiden joukossa ja saada 
tarvittaessa aikuisen tuen sairautensa hoitoon.  

Kunnan kansanterveystyön velvoitteena on järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito, 
johon luetaan lääkärin suorittama tutkimus ja hänen antamansa ja valvomansa hoito 
sekä lääkinnällinen kuntoutus. Nykykäytännön mukaan lasten diabeteksen hoidon 
ohjaus, suunnittelu ja seuranta on keskitetty erikoissairaanhoitoon.  

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaan terveyden seuraaminen ja edistäminen, 
mutta kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää sairaanhoitoa kouluterveydenhuollon 
osana. Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä muun muassa muun oppilashuollon ja 
erikoissairaanhoidon kanssa diabetesta sairastavan oppilaan tuen järjestämiseksi. 
Kouluterveydenhoitaja ei aina ole kokoaikaisesti paikalla, jonka vuoksi eri 
ammattiryhmien yhteistyö on tärkeää oppilaan koulunkäynnin mahdollistamiseksi 
diabeteksesta huolimatta. 

Yksikkökohtaisissa kuvauksissa täsmennetään seuraavat käytännöt: 

 yksilöllisen opiskeluhuollollisen tuen järjestämisestä 

 kouluterveydenhuollon kanssa tehtävästä yhteistyöstä 
 opiskeluhuollollisesta tuesta kurinpitorangaistuksiin liittyen tai opetukseen 

osallistumisen epäämisen yhteydessä 
 asiantuntijaryhmän kokoamisesta ja suostumusten hankkimisesta sekä muista 

menettelytavoista yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyen 
 oppilaan  sairauden vaatiman hoidon järjestämisestä 

Tarkemmat yksikkökohtaiset kuvaukset löytyvät  työ- ja lukuvuosisuunnitelmista.  

 

7. Opiskeluhuoltoon liittyvän yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa 
kanssa ja opiskeluhuollosta tiedottaminen 

Hyvinvoinnin edistäminen on luonnollinen osa jokapäiväistä vuorovaikutusta. 
Laadukasta vuorovaikutusta ja myönteistä, välittävää toimintakulttuuria kehitetään 
oppilaiden, opettajien ja huoltajien yhteistyönä. Opettajat keskustelevat oppitunneilla 
hyvinvointiin liittyvistä asioista ja muutenkin vahvistavat oppilaiden osallisuutta 
hyvinvoinnin suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Oppilaskunnalle annetaan 
erityisiä vastuualueita ja tehtäviä. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluista ja huoltajille järjestetään tilaisuuksia ja 
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muita mahdollisuuksia osallistua opiskeluhuollon suunnitteluun ja arviointiin. Wilman 
avulla tiedotetaan ainostaan yleisistä asioista. Yksilökohtaisissa huolissa ja palautteissa 
yhteydenotto on henkilökohtaisempi kontakti.  

Tarkemmat yksikkökohtaiset kuvaukset yhteistyöstä ja tiedottamisesta löytyvät työ- ja 
lukuvuosisuunnitelmista. 

 

8. Omavalvonta 

Opiskeluhuollon palveluiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti 
opetustoimen sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin sosiaali- ja terveystoimen 
yhteistyönä. Seurannasta ja arvioinnista vastaavat alueellinen ohjausryhmä ja 
yksikkökohtaiset hyvinvointiryhmät.  Ohjausryhmä kerää tietoa koko Akselin alueelta. 
Yksiköiden hyvinvointiryhmät keräävät tietoa opiskeluhuollon toimivuudesta ja 
vaikuttavuudesta omassa yksikössä. Tietoa kerätään kouluterveyskyselyn, laajojen 
terveystarkastuksen koosteiden, nuorisotoimen hyvinvointikyselyn sekä itse tehtyjen 
kyselyiden ja muiden arviointien avulla. Lisäksi tietoa kerätään sidosryhmäpalautteiden 
avulla esimerkiksi koulupoliiseilta, seurakunnan ja järjestöjen työntekijöiltä sekä 
vanhempainyhdistyksiltä. Oppilaitokset ja esiopetusyksiköt osallistuvat myös 
ulkopuoliseen arviointiin. 

Tärkeä omavalvonnan muoto on oppilaiden suorittama hyvinvoinnin arviointi. Oppilaat 
työstävät hyvinvoinnin arviointia  omalle ikäryhmälleen sopivalla tavalla osallistavin ja 
monipuolisin työtavoin (mm. kyselyt, keskustelutilaisuudet, toiminnalliset 
työskentelytavat, valokuvanäyttelyt ja videot) 

Sekä alueelliset että yksikkökohtaiset arvioinnit toimitetaan vuosittain tiedoksi 
henkilökunnalle, oppilaskunnalle, vanhemmille sekä päättäjille. 

Tarkemmat yksikkökohtaiset kuvaukset omavalvonnan suorittamisesta löytyvät työ- ja 
lukuvuosisuunnitelmista. 
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LIITE 2.OPPILAITA  OSALLISTAVAN KOULUVIIHTYVYYSKYSELYN TUOTTAMISPROSESSI  

 

 

1. Vaihe : suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen 
 Suunnittelupalaveri (rehtorit ja oppilaskuntien ohjaavat opettajat) 
 Aikataulun laatiminen lukuvuodelle 
 Resursseista päättäminen, toimintaohjeiden laatiminen, oppilaiden valinta 
 Kyselypohjan ja tuottajan valinta 

2. Vaihe : Toteutus 
 Toiminnan käynnistäminen aloitustapaamisella 
 Aineiston keruu ja yhteenvedon tekeminen kouluilla 
 Tulosten esittely ja oman toiminnan arviointi - tapaaminen 
 Kyselyn työstäminen ja oppilaiden konsultointi 
 Kyselyyn vastaaminen kouluissa 
 Kyselyn tulosten esittely ja jatkotoimenpiteistä sopiminen - tapaaminen 

3. Vaihe: Palaute 
 Kyselyn tulosten esittely oppilaille, opettajille ja vanhemmille 
 Kehittämistoimenpiteiden valinta ja niiden toteuttaminen 

4. Vaihe: Arviointi 
 Toteutuneista kehittämistoimenpiteistä tiedottaminen ja niiden vaikutusten 

arviointi 

 

 

 

 1. Suunnittelu ja 
toiminnan 
käynnistäminen 

2. Toteutus 3. Palaute 

4. Arviointi 
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Oppilaiden ja opettajien tapaamiset 

I Tapaaminen 
 Toiminnallinen harjoite: Fiilisjana 
 Esittäytyminen – MLL:n kortit 
 Prosessin esittely: tavoitteet, sisältö ja suunniteltu aikataulu 
 Lyhyt intro konkreettiseen hyvinvoinnin käsitteeseen (fyysinen koulu, 

virallinen koulu, epävirallinen koulu) 
 Ryhmissä aivoriihityöskentely: Ideoidaan miten saadaan muiden ääni kuuluviin 
 Aivoriihien tuotosten esittely 
 Jatkosta sopiminen 

 

II Tapaaminen 
 Oman tiedonkeruuprosessin kuvaus: 

Kerro lyhyesti; miten keräsitte tietoja, miten sen mielestänne onnistui? 
Olisiko jotain voinut tehdä toisin? Kuinka hyvin pysyitte suunnitelmassanne? 

 Tiedonkeruun tuloksista kertominen (Minkälaisia tietoja, teemoja ja asioista 
tiedonkeruunne tuotti?) 

 Kouluviihtyvyyskyselyn rakenteesta ja teemoista keskustelu  
 Jatkosta sopiminen 

 

III Tapaaminen 
 Pieni kertaus prosessista  
 Kommentit ja arvioit lopullisesta kyselylomakkeesta ja kyselyyn vastaamisesta 
 Vastausten käsittely 
 Koulukohtaiset toimenpidesuunnitelmat 

Miten lopulliset tulokset esitellään koulussa ja miten oppilaat ovat siinä 
mukana? Miten oppilaat osallistuvat kyselystä nousevien toimenpide-
ehdotusten käsittelyyn? 

 Jatkotoimenpiteet 
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LIITE 3. KOULUVIIHTYVYYSKYSELYN VÄITTÄMÄT 

1.-4 lk väittämät (Valitse kyllä tai ei) 

   

Onko kouluun kiva tulla? 
Onko koulussa turvallinen olo? 
Onko sinulla koulussa kivoja kavereita? 
Onko kouluruoka hyvää? 
Onko oppitunneilla rauhallista? 
Voiko koulun pihalla viettää mukavia välitunteja? 
Jaksatko kulkea hyvin koulumatkan? 
Ovatko opettajat yleensä mukavia? 
Onko koulussa kiva henkilökunta? 
Uskallatko vastata tunnilla vaikka et olisi ihan varma oikeasta vastauksesta? 
Onko koulussa viihtyisää ja kaunista? 
Saavatko oppilaat vaikuttaa koulun asioihin ja kertoa omat mielipiteensä? 
Järjestetäänkö koulussa mukavia tapahtumia kuten esimerkiksi juhlia ja discoja? 
Onko koulussa kivoja kerhoja? 
Onko koulussa aikuisia, jotka välittävät ja tykkäävät sinusta? 
Saatko tukiopetusta, jos et ole oppinut jotain asiaa kunnolla? 
Käytetäänkö opetuksessa erilaisia työtapoja? 
Tervehtivätkö aikuiset ja oppilaat toisiaan? 
Opiskelevatko eri- ikäiset oppilaat välillä yhdessä? 
Saako oppitunnilla kuunnella musiikkia, jos se ei häiritse työskentelyä? 
Kiusaavatko oppilaat toisiaan? 

 

5.-9. lk väittämät (arvioi asteikolla 1 – 5) 

 

Oppitunneilla on yleensä hyvä työrauha 
Yleiseen häiriökäyttäytymiseen (esim. välitunneilla ja ruokailussa) puututaan 
riittävästi 
Oppitunnit ovat riittävän vaihtelevia ja monipuolisia 
Uskallan pyytää opettajalta apua tarvittaessa 
Koulussamme pidetään oppitunteja muuallakin kuin luokassa (esim. luonnossa, 
kirjastossa, vieraillaan työpaikoilla) 
Tulen hyvin toimeen koulumme opettajien kanssa 
Opettajilla on aikaa keskustella kanssani 
Koulun oppilaat ja opettajat kohtelevat toisiaan kunnioittavasti 
Koulussa on hyvä ilmapiiri 
Opettajat puuttuvat kiusaamiseen välittömästi 
Kouluruoka on hyvää 
Saan tukiopetusta, jos en ole oppinut jotain asiaa kunnolla 
Koulun oppitunnilla ei tarvitse pelätä vastaavansa väärin 
Koulussa saa tehdä myös virheitä 
Pidän koulun sisustuksesta ja ulkoisesta ilmeestä 
Koulun sisustuksessa on riittävästi taidetta 
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Koulun pihalla voi viettää mukavia välitunteja 
Tulen yleensä mielelläni kouluun 
En häiriköi oppitunneilla 
En kiusaa ketään 
Koulussa on riittävästi erilaisia kerhoja 
Koulussa järjestetään riittävästi mukavia tapahtumia (esim. erilaiset projektit, 
tapahtumapäivät, discot) 
Minulla on riittävästi kivoja koulukavereita 
Koulussa on riittävästi oppilaskuntatoimintaa 
Koen, että saan vaikuttaa koulun ja oppilaiden asioihin 
Tunnen itseni koulussa hyväksytyksi 
Koen olevani opettajille tärkeä ihminen ja minusta välitetään 
Tunnen oloni koulussa turvalliseksi 
Koulussa on mukava henkilökunta 
Koulumatkani ei ole liian rasittava 
Koulussa on riittävästi eri- ikäisten yhteistä toimintaa 
Oppitunnilla saa kuunnella musiikkia, jos se ei häiritse työskentelyä 
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LIITE 4. OPPILAIDEN KOULUHYVINVOINTIKYSELYN TULOSTEN KOONTI 

1.-4. lk vastaukset 

 

 

 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Onko kouluun kiva tulla? 

Onko koulussa turvallinen olo? 

Onko sinulla koulussa kivoja kavereita? 

Onko kouluruoka hyvää? 

Onko oppitunneilla rauhallista? 

Voiko koulun pihalla viettää mukavia … 

Jaksatko kulkea hyvin koulumatkan? 

Ovatko opettajat yleensä mukavia? 

Onko koulussa kiva henkilökunta? 

Uskallatko vastata tunnilla vaikka et olisi … 

Onko koulussa viihtyisää ja kaunista? 

Saavatko oppilaat vaikuttaa koulun asioihin … 

Järjestetäänkö koulussa mukavia … 

Onko koulussa kivoja kerhoja? 

Onko koulussa aikuisia, jotka välittävät ja … 

Saatko tukiopetusta, jos et ole oppinut … 

Käytetäänkö opetuksessa erilaisia työtapoja? 

Tervehtivätkö aikuiset ja oppilaat toisiaan? 

Opiskelevatko eri ikäiset oppilaat välillä … 

Saako oppitunnilla kuunnella musiikkia, jos … 

Kiusaavatko oppilaat toisiaan? 

Kyllä 

Ei 
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5.-9. lk vastaukset 

 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Oppitunneilla on yleensä hyvä työrauha 

Yleiseen häiriökäyttäytymiseen (esim. … 

Oppitunnit ovat riittävän vaihtelevia ja … 

Uskallan pyytää opettajalta apua tarvittaessa 

Koulussamme pidetään oppitunteja … 

Tulen hyvin toimeen koulumme opettajien … 

Opettajilla on aikaa keskustella kanssani 

Koulun oppilaat ja opettajat kohtelevat … 

Koulussa on hyvä ilmapiiri 

Opettajat puuttuvat kiusaamiseen välittömästi 

Kouluruoka on hyvää 

Saan tukiopetusta, jos en ole oppinut jotain … 

Koulun oppitunnilla ei tarvitse pelätä … 

Koulussa saa tehdä myös virheitä 

Pidän koulun sisustuksesta ja ulkoisesta … 

Koulun sisustuksessa on riittävästi taidetta 

Koulun pihalla voi viettää mukavia välitunteja 

Tulen yleensä mielelläni kouluun 

En häiriköi oppitunneilla 

En kiusaa ketään 

Koulussa on riittävästi erilaisia kerhoja 

Koulussa järjestetään riittävästi mukavia … 

Minulla on riittävästi kivoja koulukavereita 

Koulussa on riittävästi oppilaskuntatoimintaa 

Koen, että saan vaikuttaa koulun ja oppilaiden … 

Tunnen itseni koulussa hyväksytyksi 

Koen olevani opettajille tärkeä ihminen ja … 

Tunnen oloni koulussa turvalliseksi 

Koulussa on mukava henkilökunta 

Koulumatkani ei ole liian rasittava 

Koulussa on riittävästi eri ikäisten yhteistä … 

Oppitunnilla saa kuunnella musiikkia, jos se ei … 

1 = täysin eri 
mieltä 
2 

3 

4 

5 = täysin 
samaa mieltä 
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LIITE 5. SPARRAAMALLA HYVINVOINTIA OPPILASHUOLTOON 

 
 

 

 

 

 

 

Sparrauksen käyttö koulutyössä ja hyvinvoinnin 
edistäjänä / Katja Vanhatalo 23.8.2015 
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Johdanto 

 

Tämä toimintamalli -asiakirja on laadittu osana Opetushallituksen rahoittamaa 
Perhekeskeinen oppilashuolto -hanketta. Malli perustuu pitkälti Sparraamalla 
hyvinvointia oppilashuoltoon – koulutuksen opiskelijoiden kokemuksiin ja hyviin 
käytäntöihin. Koulutukseen osallistuivat Minna Järvinen, Antti Kairavuo, Maria Kitola, 
Saila Lahtinen, Marko Loukamaa ja Anna Pohjola. Koulutusosioon yksi osallistui lisäksi 
Tiia Seppälä. Opiskelijat edustivat sekä opetus- että oppilashuoltohenkilöstöä. 

Asiakirja perustuu vahvasti kokemukselliseen tietoon, jota täydennetään yleisellä 
asiantuntijatiedolla sparrauksesta. Opiskelijat tuottavat koulutuksen aikana omia 
henkilökohtaisia työssä jaksamista edistäviä suunnitelmiaan, joissa hyödynnetään 
koulutuksessa hankittua sparraustaitoa. Henkilökohtaisia suunnitelmia ei suoraan liitetä 
osaksi toimintamallia, mutta niistä kertyvä sellainen kokemus, joka on yleistettävissä, 
kirjataan ylös osaksi tätä toimintamalliehdotusta.  

Asiakirja käsitellään hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen ohjausryhmä päättää, miten 
se aikoo edistää sparrauksen käyttöä hankekuntien koulutyössä. 

 

Mitä sparraus on  

 

Sparraus terminä tarkoittaa muun muassa tuen antamista, opastamista ja 
kannustamista.  

Sparraus on coachingin ja valmennuksen sisarkäsite, jolla tässä tarkoitetaan  

a) ammatillisen vertaistuen keinoin annettua ohjattua keskustelutukea kollegalle 

b) ratkaisukeskeistä tuloksellista argumentointia moniammatillisessa yhteistyössä  

c) näkökulmien avaamista, osallisuuden ja yhteistyön lisäämistä kodin ja koulun 
yhteistyössä tai  

d) metodien yhdistämistä pedagogiseen kanssakäymiseen koulutyössä oppilaan 
kanssa.  

Sparraus on kokonaisvaltainen toimintatapa, vaikka siinä voidaan erottaa menetelmiä, 
joiden käyttöä voi harjoittaa erikseen tai yhdistellen.  
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Taitavan sparraajan profiili kouluympäristössä 

 
 

Sparraamalla hyvinvointia oppilashuoltoon -koulutuskokonaisuudessa on koeteltu 
henkilökohtaisen harjoittelun kautta sitä, millainen sparraus sopii kouluyhteisöön ja 
millainen on taitavan sparraajan profiili kouluympäristössä.  Sparraukseen liittyy 
joitakin yleisiä taitoja, joista seuraavat on omakohtaisesti todettu keskeisiksi myös 
kouluympäristössä tapahtuvassa sparrauksessa. 
 
Näkökulmien avaaminen  
Taitava sparraaja pystyy avartamaan eri tilanteissa toisen henkilön tai ryhmän 
näkökulmaa ja auttamaan ajatusten jäsentelyssä. Avartaminen tapahtuu positiivisella, 
kannustavalla tavalla toista osapuolta haastaen. Sparraaja on helposti lähestyttävissä ja 
puolueeton, sillä sparraaja keskittyy ratkaisun löytymiseen.  Sparraaja ei kuitenkaan ole 
mentori- tai konsulttiroolissa, vaan sparrattava henkilö tai ryhmä itse löytää ja valitsee 
omat ratkaisunsa. Tällöin ne ovat toimivia ja kyseiselle henkilölle tai ryhmälle sopivia ja 
niihin on helpompi sitoutua. 
 
Luottamuksellinen läsnäolo 
Kokeneen sparraajan käytös on luontevaa ja sujuvaa. Toinen osapuoli ei välttämättä 
huomaa sparraajan käytöksessä mitään erityistä eikä tilanne tunnu ponnistellulta. 
Keskeistä sparraajan ammattitaidossa on kyky välittää toiselle kuulluksi tulemisen 
kokemus ja rauhoittaa tilanne niin, että syntyy luottamuksellinen ilmapiiri.  
 
Sparraus voi olla hyvinkin nopeaa, kesken oppituntia tai välitunnilla tapahtuvaa. 
Parhaimmillaan luottamuksellinen läsnäolo ja ratkaisukeskeisyys saavat aikaan sen, että 
tavoite, mahdollisuudet ja rajoitukset tulevat keskustelussa nopeasti selville ja 
sparrauksen jälkeen molemmat ovat tyytyväisiä keskustelun lopputulokseen.  
 

Empaattinen etäisyys 

Sparraaja on empaattinen, mutta taitava sparraaja ei ota toisen murheita omaksi 
taakakseen. Taitavalla sparraajalla on siinä määrin ammatillista opittua empaattista 
etäisyyttä, että hänellä on voimia kuunnella ja tukea myös väsynyttä sparrattavaa ja 
myös vaikeassa tilanteessa. Sparrauskoulutus ei tuota niin vahvaa oppilashuollollista, 
psykologista tai jaksamisen tukemiseen liittyvää ammatillista ymmärtämistä, että sillä 
voisi korvata koulun moniammatillisia palveluita. Se toimii kuitenkin eri rooleissa 
tukityökaluna ja toimintatapana. Sparraustaitojen hyvä omaksuminen helpottaa 
moniammatillista yhteistyötä mm. opetustyön ja oppilashuollon välisen keskinäisen 
ammatillisen ymmärryksen lisääntyessä. 

Aktiivisen kuuntelun taito 
Sparraus perustuu aivojen tapaan ajatella, käsitellä, ryhmitellä ja tulkita asioita. Taitava 
sparraaja ei kuuntele pelkästään puhuttua puhetta vaan huomioi sen perusteella 
seikkoja, joiden avulla kuuntelee toisen tapaa ajatella ja muodostaa käsityksiä asioista.  
Sparraaja käyttää tätä taitoa tavoitteenaan auttaa toista osapuolta ymmärtämään omaa 
ajatteluaan ja  löytämään uusia näkökulmia.  Taitava sparraaja on kiinnostunut 
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ammatillisesti toisen asiasta, mutta ei henkilökohtaisesti. Taitava sparraaja saa toisen 
tuntemaan itsensä kuulluksi. 
 
Kysymystekniikka 
Taitava sparraaja kysyy tietynlaisia kysymystekniikoita hyödyntäen tehokkaita 
kysymyksiä, jotka edesauttavat tilannetta. Sparraaja ei johdattele, vaan osaa kysyä siten, 
että hän hakee vastaukset kysyjästä itsestään. Vastaukset kysymyksiin ovat tällöin 
toisen osapuolen oivalluksia, eivät sparraajan syöttämiä vaihtoehtoja.  
 

 

Sparrauksen hyödyt kouluympäristössä 

 

Seuraavassa on listattuna Sparraamalla hyvinvointia oppilashuoltoon – koulutuksen 
opiskelijoiden näkemyksiä sparrauksen hyödyistä: 

- Sparraus on turvallista eri näkökulmien käsittelyyn 
- Sparrauksella saa mielenrauhaa toiselle osapuolelle 
- Sparraus rakentaa yhteishenkeä ja luottamusta 
- Sparraus ylläpitää fokusta keskustelussa 
- Sparrauksen avulla oppii tuntemaan myös itsensä paremmin 
- Oma kuuntelutaito ja puolueettomuustaito kehittyvät 
- Sparrauksen avulla voidaan puhua myös tunteista työssä / koulunkäynnissä 
- Sparrauksella voi tukea työssä jaksamista 
- Sparraus vähentää väärinkäsityksiä työyhteisössä 

 
Sparrauksen hyödyt perustuvat ajattelun avartumiseen, kuulluksi tulemisen 
tuntemukseen ja selkeään kommunikointiin. Sparrauksen käyttö muuttaa myös 
sparraajaa – kuten opiskelijat viittasivat, itsetuntemus lisääntyy ajattelun logiikoiden 
ymmärtämisen ja näkökulmien avartamiseen keskittymisen myötä. 

 

Sparrauksen rajoitteet kouluympäristössä 

 

Sparraus ei sovellu sellaisiin tilanteisiin, joissa tarvitaan tarkkaa ohjeistusta. Sen sijaan 
ohjeistuksen noudattamista voidaan jo tukea sparrauksella. 

Oppilastyössä sparrauksen käytön tulee noudattaa oppilaan ajattelun kehittymisen 
vaiheita. Esimerkiksi Jean Piaget’n mukaan alle 12 –vuotias ei vielä täysin hahmota 
abstrakteja asioita, vaan ajattelu on jossain määrin aikuisen ajattelua enemmän 
sidoksissa havaintoihin ja mahdollisuuksien pohtiminen on vielä jossain määrin 
kehittymätöntä. Yleisen ikäkausiajattelun lisäksi on luonnollisesti yksilöllisiä eroja 
ajattelun kehityksessä ja sosiaalisessa kehityksessä, mikä puolestaan voi vaikuttaa 
tapauksissa, joissa sparrauksen kohteena ovat esimerkiksi kiusaamistilanteet tai muut 
yhteistyön ongelmat. 
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Sparraamalla hyvinvointia oppilashuoltoon –koulutuksen osallistujat kokivat, että 
opetus- ja oppilastyössä sparraus on hyvä aloittaa ns. helpoista ja itselle luontevista 
tilanteista. Osallistujat kokivat henkilökohtaisen vastuunsa tilanteen läpiviemisessä 
suureksi. Sparraustaidon opettelu vaatiikin aikaa ja tuekseen harjoittelua, jotta sen 
käyttö tulee luontevaksi eri tilanteissa. Sparraaminen on parhaimmillaan palkitsevaa ja 
työtä helpottavaa, mutta se on myös raskasta, koska se vaatii sparraajalta erittäin 
aktiivista keskittymistä tilanteeseen. Myös empaattinen etäisyys kehittyy asteittain, 
kyky käsitellä asiaa ottamatta asiaa omaksi taakakseen.   

Sparraus luo myös uutta kulttuuria luokkahuoneeseen, työyhteisön työpäivään, kodin ja 
koulun yhteistyöhön tai oppilashuoltotyöhön. Koulutuksessa koettiinkin, että 
alkuvaiheessa sparraaja saattaa vaikuttaa uteliaalta kysymyksineen. Esiin tuli myös 
tilanteita, joissa oppilaat hämmentyivät työtavan muutoksesta.  Toisaalta koulutuksessa 
verrattiin oppilastyössä sparrauksen käytössä eteen tulevia haasteita sovittelutyössä 
esiin tuleviin haasteisiin. Oman näkökulman avartaminen ja vastuun ottaminen omasta 
tekemisestään on molemmissa ensin vaikeaa.  

Sparrauksen käyttö kodin ja koulun yhteistyössä nähtiin haasteelliseksi, koska 
esimerkiksi lyhyissä huoltajatapaamisissa huoltajan ennakko-odotus opettajan 
asiantuntijaroolista lapsen asioissa on vahva ja huoltaja tulee tilanteisiin odotuksena 
saada informaatiota lapsen koulunkäynnistä. Sen sijaan pidempikestoisissa tilanteissa 
työtavan käyttö nähtiin mahdolliseksi. 

Ajanpuute leimaa opetustyössä ja oppilashuollossa työpäivää ja työn arkea. 
Sparraustaidon ylläpitäminen vaatii aktiivisuutta, koska kiireisessä arjessa on vaivaton 
vaihtoehto palata käyttämään aiempia työtapoja tilanteissa. Toisaalta sparrauksen 
ratkaisukeskeisyyden nähtiin myös parantavan työtehoa, koska tilanteisiin saadaan 
nopeampia ja pysyvämpiä ratkaisuja. Sparrauskoulutukseen osallistujien mukaan on 
kuitenkin ensiarvoisen tärkeää löytää omaan työhön soveltuva käyttötapa sparraukselle, 
jotta sparrauksesta ei tule päälle liimattua uutta työtapaa, joka tulee arkeen muun 
lisäksi. Opiskelijat kokivat, että on löydettävä ne kohteet, joissa työ voi hoitua paremmin, 
tehokkaammin tai turvallisemmin sparrauksen avulla. 

 

Sparrauksen käyttökohteita 

Sparraus sopii erityisesti tilanteisiin, joissa on tarpeen tukea toista, osallistaa toista 
päätöksentekoon, avata uusia näkökulmia, käsitellä ristiriitoja tai etsiä sopivinta 
ratkaisua. 

Esimerkkejä käyttömahdollisuuksista  

1. Oppilaiden kanssa 

- turvallinen väline haastaa oppilaan ajattelua ja rohkaista ihmisenä kasvamisen 
taitojen kehittymistä 

- oppilaan itsearviointitaitojen kehittäminen 
- kasvatuskeskustelut 
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- riitatilanteet ja hämmentävien tilanteiden selvittäminen 
- oppilaan tai ryhmän motivointi ja innostaminen 
- sosiaaliset tilanteet oppilaiden välillä ja kaveripulmat, yksinäisyys 
- häiriköintiin puuttuminen 
- tunteiden käsittelyyn, esim. turhautuneisuus, ahdistus, alakuloisuus 
- opiskelun tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat 
- onnistumisen tukeminen 
- tehtävissä auttaminen 
- koulunkäyntiin sitouttaminen 
- oppilaalle koulun aikuisena toimiminen, luottamuksellinen läsnäolo ja kuulluksi 

tuleminen 

2. Huoltajien kanssa 

- koulun tavoitteiden ja perheen tarpeiden yhteensovittaminen 
- näkökulmien avaaminen 
- huoltajan osallistuminen lapsen tilanteesta keskusteluun 
- aktiivinen huoltajan kuuntelu ja luottamuksellinen läsnäolo; kuulluksi 

tulemisen edistäminen 

3. Kollegoiden kanssa 

- pedagogisten taitojen kehittyminen omien vahvuuksien ymmärtämisen kautta 
ja siten, että sparraustekniikoita hyödyntämällä voi luoda hyvät puitteet myös 
oppimiselle 

- luottamuksen kasvattaminen työyhteisössä,  
- luottamuksellisen läsnäolon kautta vuorovaikutuksen lisääminen itsessään ja 

työkaverin asemaan asettuminen, yhteenkuuluvuuden tunne 
- ammatillisen itsetunnon edistäminen, luottamus omiin kykyihin 
- ”kuulumisten” kyselyt osana arkea, jaksamisen tukeminen 
- näkökulmien avaaminen yhdessä 

4. Moniammatillisessa yhteistyössä 

- oikeiden palveluiden pariin ohjaaminen 
- oppilashuoltotyön haastattelu- ja ohjeistustilanteissa 
 

Lisäksi koulutuksessa nousi esiin, että vaikka sparraus ei korvaa kehityskeskustelua eikä 
työnohjausta, sen koettiin sopivan niiden rinnalle täydentävänä keinona myös 
työyhteisön ja oman työn kehittämisen näkökulmista. 
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Sparraus työhyvinvoinnin edistäjänä 

 

Sparraustaidon omaksumisen ja harjoittelun ohessa Sparrauksella hyvinvointia 
oppilashuoltoon -koulutuksessa testattiin sparrausta myös laatimalla jokaiselle oma 
työhyvinvointia ja jaksamista ylläpitävä arjen työsuunnitelma.  

Sparraus auttaa aikaansaamaan sopivan etäisyyden ja uuden näkökulman asioihin. 
Työasioihin voi sparrauksen avulla suhtautua vähemmän henkilökohtaisesti ja työ 
kulkeutuu vähemmän ajatuksissa töistä kotiin, jolloin työn kuormittavuus vähenee. 
Sparrauksen avulla voi myös oppia konkreettisen uudenlaisen työn tekemisen tavan, 
mikä osallistaa toista osapuolta enemmän. Oma neuvojan rooli vähenee ja 
vastuunottokyky laajenee työyhteisössä tai myös lasten kesken, mikäli sparrausta 
käytetään oppilastilanteissa. 

Sparrauskulttuurin laajentuessa työyhteisöön myös työyhteisön hyvinvointi paranee, 
koska yhteisöllisyys, luottamus ja fokusoituminen asioihin lisääntyvät. Sparraus auttaa 
keskittymään omaan työrooliin ja auttaa löytämään mahdollisuuksia siihen, miten 
hyödyntää omia vahvuuksiaan työssä. 

 

Sparrauksen käyttöönoton edellytykset 

 

Sparrauksen käyttöönotto edellyttää koulutusta sparrauksen avaintaidoista ja riittävää 
aikaa harjoittelulle, jotta ymmärrys sparrauksen käytöstä eri tilanteissa kehittyy ja oma 
taito sparraajana kasvaa. Sparraus ei ole ainoastaan kokoelma työmenetelmiä, vaan 
holistinen toimintatapa. 

Avoin keskustelu työyhteisössä sparrauksen käyttöönotosta vähentää menetelmästä 
aiheutuvia väärinkäsityksiä aikuisten kesken.  Oppilaan kanssa työskennellessä on hyvä 
kertoa menetelmästä oppilaan ikätason mukaisesti. On tärkeää, että myös huoltajille 
tiedotetaan menetelmän käyttöönotosta oppilastyön osana. Menetelmän 
demonstroiminen saattaa auttaa hälventämään sitä kohtaan mahdollisesti tunnettavia 
pelkoja. 

Työyhteisössä voi olla hyvä sopia pelisäännöt sparraukselle – riippuen sparrauksen 
käyttökohteista ja tavoista esiin voi tulla myös työajan käyttöön ja 
virkaehtosopimukseen liittyviä kysymyksiä, jotka on hyvä selvittää ennalta. 

Sparraus sisältää samoja elementtejä kuin opetustyö ja oppilashuoltotyö ja on 
arvomaailmaltaan hyvin samanlainen kuin opetussuunnitelman arvopohja ja käsitys 
oppilaan kasvamisen ydintaidoista. Sparraus onkin näistä syistä välineenä sellainen, että 
opetus- ja oppilastyön ammattilaisilla on peruskoulutuksensa vuoksi hyvä pohja taidon 
ja menetelmäkokonaisuuden omaksumiselle. Sparraus sopii hyvin opetus- ja 
oppilashuoltotyöhön ja myös sen arvo työhyvinvoinnin edistäjänä työyhteisössä voitiin 
vahvasti nähdä. 


