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1. Edellisen kokouksen muistio 
Sihteeri esitteli edellisen kokouksen muistion ja se hyväksyttiin muutoksitta. 
 

 
2. Kuntakohtaisen oppilas – ja opiskeluhuoltosuunnitelma (Sari Poropudas) 

Kuntakohtainen oppilas – ja opiskeluhuoltosuunnitelma on käsitelty rehtorikokouksessa ja sen 
hyväksynnän tekee kunnanhallitus. Suunnitelma on Pudasjärven kaupungin sivuilla. Tämän 
vuoden tavoitteena on jalkauttaa Pudasjärven koulukiusaamiseen puuttumisen malli. 
Suunnitelmaan voi tutustua tämän linkin kautta.  
https://urly.fi/2jpj  
 
Sari Poropudas esitteli kuntakohtaisen oppilashuoltosuunnitelman päivitetyt osuudet 
kokouksessa. Suunnitelmaan on päivitetty oppilashuollon palveluihin liittyvät henkilötiedot, 
jotka pitää nyt päivittää uudestaan oppilashuollon henkilömuutosten vuoksi. Suunnitelmassa 
esitetään myös ohjausryhmän kokoonpano ja eri sektoreiden edustajat.  
 
Ohjautuminen sosiaali- ja lastensuojeluiden palveluihin on päivitetty yhteistyössä vastaavan 
kuraattori Hanna Illikaisen kanssa. Ohjautuminen toiselle asteelle on päivitetty opinto-
ohjaajien Markku Rajalan ja Tuula Niskakankaan kanssa. Uutena kokouksessa esiteltiin 
lukion poissaolokäytänteet, joita on työstetty lukiotiimissä.  

 
Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa totesi, että oppivelvollisuuden laajeneminen 
käytännössä vaikuttaa moniin eri asioihin. Sen vaikutukset ovat laajat ja sen myötä monet 
asiat pitää myös päivittää. Vs. apulaisrehtori Juha Pätsi kertoi, että oppivelvollisuuden 
laajeneminen on näkynyt myös lukiotiimin toiminnassa. Lukiossa on kehitelty toimintamalleja 
ja suunnitteella on myös uusia käytänteitä, joiden tarkoituksena on tukea opiskelijoita lukio-

https://urly.fi/2jpj


opintoihin sitoutumista. Opiskelija-aines on muuttunut viime aikoina ja se näkyy opiskeluun 
liittyvissä haasteissa.  
 
Sari Poropudas toi esille jatko-opintoihon liittyvän ohjaamisen haasteen, mitä myös Leena 
Pesälä täydensi. On oppilaita, joiden toiminnan ohjauksen haasteet näkyvät jo peruskoulussa 
ja sen vuoksi olisi erittäin tärkeää ohjata nämä oppilaat oppilashuollon tukeen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Leena Pesälä jatkoi, että joskus voi olla hyvä tehdä 
”vauhtimutka” mahdollisesti jossakin toisessa toisen asteen koulussa ja sen jälkeen vasta 
aloittaa lukio-opinnot.   
 
Kaisu Möttönen kertoi, että OSAO:lla on tehty myös vastaavia suunnitelmia, mitä 
perusopetuksessakin. Hän kiitteli myös hyvää yhteistyötä Hirsikampuksen opinto-ohjaajien 
kanssa. Tieto kulkee hyvin opojen välillä, hän totesi.  
 
Juha Holappa totesi keskustelu päätteeksi, että suunnitelma on saatettu ohjausryhmän 
tiedoksi.  
 

3. Oppilashuollon kehittäminen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen (Jonna Puhakka 
ja Sari Poropudas) 
 

Koulun ja sosiaalitoimen yhteistyöverkoston toiminnan uudelleen käynnistämisestä 
keskusteltiin Hirsikampuksen oppilashuoltotiimissä sosiaalityöntekijä Jonna Puhakan ja 
palveluohjaaja Kaija Kehusmaa-Lehtolan kanssa 7.10. 2021. Tavoitteena olisi kehittää koulun 
ja sosiaalitoimen toimintamalleja ja lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Sosiaalityöntekijä 
Jonna Puhakka esitti, että ryhmään voisi kuulua oppilashuoltopalveluista kuraattorit (2), 
terveydenhoitajat (3) ja psykologi, sosiaalitoimen edustajina palveluohjaaja ja 
sosiaalityöntekijä sekä ja perheneuvolan edustajana mietu-työntekijä. Koulupuolen edustajina 
olisi koulujen oppilashuollosta vastaavat henkilöt. Ryhmä kokoontuisi kerran lukukaudessa.  
 
Toiminnan käynnistäminen tukisi myös Sointu-hankkeen sekä valtakunnallisen VIP-verkoston 
tavoitteita, joista yksi on monialaisen yhteistyön kehittäminen. Tämä tapahtuu luomalla 
konkreettisia toimintamalleja sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden välille sekä 
kansallisella että alueellisella tasolla. Yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa lisätään. 
 
Keskustelua asiasta: 
Juha Holappa totesi, että ryhmän toiminta keskittynee enemmän konkreettiseen monialaisen 
oppilashuollon toiminnan kehittämiseen, mikä on varmasti hyvä asia. Tuula Tolkkinen kannatti 
myös ryhmän kokoamista yllä olevan esityksen mukaisesti.  
Päätettiin, että Sari Poropudas kutsuu ryhmän kokoon ja ryhmää voidaan tarvittaessa 
joustavasti täydentää. 
 

4. Oulunkaaren oppilashuollon henkilöstötilanteen päivitys ja tilannekatsaus (Tuula 
Tolkkinen) 

Oppilashuollon henkilökunnasta vastaava kuraattori Hanna Illikainen ja terveydenhoitaja 
Johanna Ahjotuli ovat siirtyneet toisiin tehtäviin. Oulunkaarella on ollut myös koulupsykologin 
paikka auki. Palveluesimies Tuula Tolkkinen kertoo palveluiden tämänhetkisen tilanteen. 
 
Keskustelua asiasta: 
Tuula Tolkkinen kertoi, että vastaavan kuraattorin toimessa ei ole tällä hetkellä henkilö. 
Virkavapaalla oleva vastaava kuraattori Jonna Puhakka ei vielä tässä vaiheessa osaa sanoa, 
onko hän palaamassa tehtäväänsä. Kuraattorin paikka on ollut auki, mutta siihen ei ole saatu 
pätevää henkilö. Kuraattori Suvi Kipinä jatkaa edelleen toimessaan.  
 
Psykologitilanne on hyvä tällä hetkellä. Koulupsykologin toimeen on valittu Virva Siira, joka 
aloittaa työskentelyn toimessa 1.1.2022 ja hän tekee nelipäiväistä viikkoa. Hänen 
kohderyhmän on alustavasti perusopetuksen oppilaat luokka-asteilta 1-9.  



Perheneuvolan psykologina on aloittanut Leena Pesälä ja hänen kohderyhmä on 
esiopetuksen oppilaat ja pienemmät lapset. Hän myös tekee tarvittaessa tutkimuksia, jos 
oppilaalla on jotain isompia haasteita.  
 
Terveyskeskuspsykologi jatkaa toimintaa ammattikoulun ja lukio-opiskelijoiden kanssa.  
 
Leena Pesälä kertoi, että psykologin tämänhetkinen työnjako on alustava. Kaikissa töissä 
joustetaan ja tehdään yhteistyötä, hän jatkoi. Työnjaosta saadaan lisätietoa, kun suunnitelmat 
valmistuvat. 
 
Terveydenhoitaja Sari Nieminen kertoi, että uutena terveydenhoitajana on aloittanut Elina 
Tiirola. Hän työskentelee sekä yläkoulussa, lukiossa ja OSAO:lla. 
 
Jussi Kolu toi esille huolen siitä, että tällä hetkellä ei ole kuraattoripalveluita saatavilla. Tuula 
Tolkkinen ohjeisti ottamaan tarvittaessa yhteyttä palveluohjaukseen, jos tulee 
oppilashuollollista asiaa. Sari Poropudas kertoi, että Wilman tiedotteissa on ohje ja 
puhelinnumerot palveluohjaukseen.  

 
 
 

5. Ennaltaehkäisevän perhetyön– projektin esittely (Marko Väyrynen, Helena 
Koivukangas) 
 

Keskustelua asiasta: 
Marko Väyrynen kertoi Ennaltaehkäisevän perhetyö –projektista. Projekti on kolmivuotinen ja 
se alkaa vuoden 2022 alussa ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Hankkeen lähtöajatuksena on 
ollut tukea, kasvattaa ja antaa myönteisiä kokemuksia lapsiperheille yhteistyössä kaupungin 
eri tahojen kanssa. Seurakunta toimii hallinnoivana organisaationa. Projektin rahoitus tulee E 
A Hiltulan testamenttirahastosta.  
 
Toiminnan sisällöt ovat vielä suunnitelman asteella, mutta joitakin ajatuksia toiminnan 
sisällöstä on jo kaavaitu. Toimintaan voi kuulua koulutuskokonaisuksia perheille, 
perheluokkia, äiti/isä-lapsi –ryhmiä, erilaisia retkiä ja harrastustoiminnan tukemista. Osa 
toiminnasta voi olla suljettuja ryhmiä, jotta perheillä olisi turvallista tulla uuteen 
ryhmätoimintaan mukaan. Toiminnassa voi olla mahdollisesti parisuhdeiltoja, kokkikerhoja ym. 
perheen yhteisen toiminnan tukemista.  
 
Pudasjärven seurakunnalla on sopimus Oulun perheasiainkeskuksen kanssa. Pudasjärvellä 
perhekeskustoiminnassa on haasteena ollut etäisyys. Marko mietti, että olisiko projektin kautta 
mahdollista saada sivuvastanottoa Pudasjärvelle.  
 
Tällä hetkellä Ennaltaehkäisevän perhetyön – projektissa ovat mukana Oulunkaaren 
perhetyö, etsivänuorisotyö ja kaupungin nuorisotoimi. Aiheesta ovat olleet myös kiinnostuneet 
lastenneuvola ja kouluterveydenhoitajat. 
 
Juha Holapan mielestä hanke vaikuttaa laajalta ja siihen on hyvät suunnitelmat. Hän kertoi, 
että hyvinvointivaliokunnalla on painopistealueena lapsiperheet. Opetus – ja 
sivistystyönjohtaja pyysi, Markoa esittelemään projektia myös hyvinvointivaliokuntaan. 
Päivämäärä tullaan sopimaan erikseen.  
 
Keskusteltiin myös siitä, että miten koulujen vanhempain iltoihin osallistuu yleensä perheitä, 
jotka pysyvät hyvin kantamaan vastuuta omasta perheestä. Tukea tarvitsevat perheet ovat 
usein passiivisia syystä tai toisesta ja jäävät sen myötä pois yhteisöllisestä tuesta, mitä 
vanhempain illat voisivat tarjota. Tämä projekti voi olla hyvä keino tavoittaa näitä perheitä.  
 
Sointu – hankkeen kautta on saatu koulutusta perheluokkatoimintaan, jota jossakin muodossa 
ollaan käynnistämässä Kampuksella. Marko kertoi, että projektin hyödyntämisessä tässä 
toiminnassa voidaan yhteistyössä arvioida. Asian tiimoilta voi olla yhteydessä Markoon.  



 
Koulussa projektiin voidaan esittää perheille, joille siitä voisi olla hyötyä. Asiasta voidaan 
keskustella huoltajien kanssa ja sitten olla yhteydessä Markoon. 
 
Kokousväki totesi seurakunnan projektin todella hyväksi.  
 

6. Etsivien terveiset 
Juha Mertala kertoi, että etsivä koulunuorisotyöntekijä Sari Pietilä on ollut palkattuna 
koronarahoituksella. Hänen työ on sijoittunut lukioon ja yläkouluun. Toiminnan aikana on tullut 
vahvistusta siihen, että yläkouluikäiset ja lukiolaiset tarvitsevat nuorisotyöntekijää, johon on 
helppo ottaa kontaktia.  
 
Etsivä koulunuorisotyöntekijä Sari Pietilä jatkoi, että hänen aloittaessa työtään ei ollut valmista 
mallia, miten työskennellä. Vuoden aikana on toimintamalli kehittynyt yhteistyössä kuraattorin, 
JOPO-ryhmän ja pienryhmien kanssa. Toimintaan on kuulunut välituntitoimintaa, keskusteluja 
nuorten kanssa ja osallistumista JOPO-ryhmäyttämisleireille. Sari Pietilä totesi, että nuoret 
kaipaavat aikuista, joka ei kuulu koulun henkilökuntaan.  
 
Etsivät kertoivat, että vuoden kokemuksen jälkeen on arvioitu, että parhaiten toimintaa voisi 
toteuttaa erityisnuorisotyöntekijä. Hän voisi työskennellä sekä koululla että nuorisopuolella.  
 
Vs. apulaisrehtori Juha Pätsi vahvisti etsivien näkemyksen asiasta myös koulun 
näkökulmasta. Juha Pätsi kommentoi, että Sari on onnistunut erittäin hyvin toiminnassaan. 
Hän jatkoi, että olisi erittäin tärkeää, että toiminta voisi jatkua. Sari Poropudas oli täysin 
samaa mieltä Juhan kommenttien kanssa. 
 
Juha Holappa kertoi, että rahoitus etsiväkoulunuorisotyöntekijänä palkkaamiseen on tullut 
hankerahoituksen kautta. Aiemman hyvinvointivaliokunnan painopistealueena oli lapset ja 
nuoret ja rahoitusta on haettu tämän painopistealueen tukemiseksi. Toiminnan jatkuminen on 
siis kiinni hankerahoituksesta. Toimintaan etsitään koko ajan mahdollista hankerahoitusta ja 
siihen tehdään hakemuksia, jos sopivia kohteita löytyy. Tällä hetkellä sivistyspuolella ei ole 
taloudessa yhtään liikkumisvaraa eli sitä kautta toimintaa ei voida rahoittaa. Juha Holappa 
totesi, että toimintamalli on hyvä ja kannatettava. Asia on tiedostettu. 
 
Etsivät tiedottivat lopussa, että nuorisotilat on varattu maanantaisin toisen asteen opiskelijoille 
kello 16-20. 

 
7. Vipu-toiminta (Sari Poropudas) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi kirjeitse toukokuussa 2021 kuntia nimeämään kaksi VIPU-
yhdyshenkilöä: oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinoinnista vastaavan sekä 
opiskeluhuollon palveluita edustavan henkilön.  
 
VIPU-yhdyshenkilöt välittävät tietoa verkoston ja kuntien sekä muiden opetuksenjärjestäjien 
välillä ja osallistuvat erilaisiin kehittämistoimiin. VIPU-yhdyshenkilöt tuovat kuntien ja koulujen 
kehittämistarpeita VIP-verkoston toimijoille tiedoksi verkoston kehittämistyön suunnittelua 
varten.  

 https://vip-verkosto.fi/ 

 
Pudasjärvellä VIPU-henkilöiksi on nimetty vastaava kuraattori Hanna Illikainen ja 
erityisopetuksen koordinaattori Sari Poropudas. Hanna Illikainen ei ole enää töissä 
Oulunkaarella, joten hänen tilalleen tulisi nimetä toinen henkilö.  
 
Keskustelua asiasta: 
Päätettiin nimetä toiseksi VIPU-henkilöksi koulupsykologi Virva Siira.  
 
 

https://vip-verkosto.fi/vipu-henkiloiden-nimeamispyynto-kaikkiin-kuntiin/
https://vip-verkosto.fi/


8. Oppimisen tukeen ja oppilashuoltoon liittyvät hankkeet (Sari Poropudas)  
 

Sointu 1 
Oppimisen tuen ja inkluusion seutukunnalliseen hankkeeseen on kuulunut Muhos, Tyrnävä, 
Liminka, Utajärvi ja Pudasjärvi. Hanke päättyy vuoden 2021 lopussa. Hankkeen kautta on 
saatu koulutusta sekä opettajille että koulunkäynnin ohjaajille. Koulutusten tavoitteena on ollut 
antaa välineitä oppimisen tukeen yleisopetuksen ryhmissä. Tällä hetkellä hankkeesta ollaan 
tekemässä loppuraporttia ja mahdollisia seutukunnallisia malleja.  
 
Sointu 2 
Sointu 2 jatkaa seutukunnallisen kehittämisverkoston toimintaa kehittäen ja 
yhdenmukaistaen oppimisen tuen ja inkluusion käytänteitä 
kunnissa kuntakoordinaattoreista muodostuvan ohjausryhmän, sekä tuen ja 
inkluusion kehittämistoimintaa koulujen tasolla mentorin avulla. Tavoitteena on 
jalkauttaa hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koulutuksista saatua tietoutta 
pilotointien avulla sekä henkilöstön täydennyskoulutuksia tuen asioissa jatketaan.  
 
Hankkeen ydinkuntana on Muhos ja muut kunnat ovat Raahe, Liminka, Muhos, 
Utajärvi ja Pudasjärvi. 
 
Toiminta käynnistyy 1.1.2022. Seutukunnallisen ohjausryhmän jatkaa työskentelyä ja 
osallistuu tarjottuun VIP-toimintaan. Mentoreiden rekrytointi ja perehdytys tehdään 
ennen työn alkua, mentoritoiminta toteutetaan vuoden 2022 aikana. Ohjausryhmä ja 
mentorit kokoontuvat säännöllisesti.  
 
Mentorin työtä koordinoi erityisopetuksen koordinaattori Sari Poropudas 
hankevastaavana.   
 
 
Sairaalakoulun konsultaatiohanke 

Pudasjärvi on mukana Sairaalakoulun konsultaatio –hankkeessa. Kouluilla on mahdollista 
pyytää sairaalakoulun erityisluokanopettajilta pedagogista konsultaatiota haastaviin 
oppilastapauksiin. Koulut voivat ottaa suoraan yhteyttä konsultoiviin erityisluokanopettajiin ja 
sopia toiminnan.  Konsultaatiokäynnit ovat ilmaisia, mutta matkakorvaukset täytyy kaupungilla 
maksaa. Tarkemmat ohjeet konsultaation toteuttamisesta on laitettu Wilma- tiedotteisiin 
kaikille kouluille. 

Keskustelua asiasta: 

Sairaalakoulun konsultaatiota on käytetty jo Lakarin koululla ja Hirsikampuksella. 
Konsultaatiokäynti on sovittu myös Kipinän kouluun. Konsultaatiokäynnit on koettu hyväksi 
tukimuodoksi kouluilla.  

9. Wilma-lomakkeiden uudistaminen 
Wilman pedagogiset asiakirja-lomakkeet pitäisi uudistaa ja selventää vastaamaan tämän 
päivän tarpeita. Lomakkeiden laadintaa ja suunnitteluun tarvitaan työryhmä. Sari Poropudas 
on ollut yhteydessä Katja Siekkiseen, joka on luvannut selvitellä lomakkeiden vaihtamiseen 
liittyvää tekniikkaa. Tavoitteena olisi saada lomakkeet valmiiksi ensi lukuvuoden alkuun.  
 
Keskustelua asiasta: 
Päätettiin, että Wilma-lomakkeita suunnitteleva työryhmä voidaan perustaa. Sari Poropudas 
kokoaa ryhmän ja alkaa työstää lomakkeita. 
 
Jussi Kolu toi esille, että kaikkien esikouluoppilaiden pedagogiset asiakirjat pitäisi pysytä 
kirjaamaan Wilmaan. Hän toivoi, että Wilman käyttö aloitettaisiin kaikissa esiopetusyksiköissä. 
Tämä helpottaisi 1. luokan opettajien työtä, kun asiat olisivat valmiiksi kirjattuna. 



Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Riitta Jaakola kertoi, että asiaa on selvitelty muutamia 
vuosia sitten Katja Siekkisen kanssa. Silloin asian järjestämisessä oli ollut joitakin haasteita. 
Juha Holappa aikoi selvitellä asiaa, jos tilanteeseen olisi tullut jotain muutosta.  

 
 
 

10. Muut asiat (Sari Poropudas) 
Kuudennen luokan oppilaiden nivellyksen yhteydessä tehdään kaikille oppilaille luki- testi sekä 
matematiikan peruslaskutaitojen automatisointia mittaavat testit. Hirsikampus on ollut 
pilotoimassa Niilo Mäki –instituutin uutta digi-lukiseulaa, jonka avulla oppilaat voivat tehdä 
luki-seulonnan tietokoneella. Tulokset testistä saadaan suoraan ohjelman kautta. Testiin 
ostetaan joka vuosi erikseen lisenssit. Sadan oppilaan lisenssit maksavat noin 180 euroa.  
Pilotoinnin palkkiona on tilattu ensimmäinen vuoden lisenssit ilmaiseksi. Jatkossa lisenssit 
pitää ostaa vuosittain.  
 
Keskustelua asiasta: 

 Kokouksessa päätettiin, että jatkossa digilukiseulan lisenssit voidaan tilata vuosittain. 
 

11. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokouspäivä 
27.4. kello 13.00-15.00 
Kokous päättyi kello 14.40  
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