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

2. Seutukunnallinen kuraattori Salla Savolainen esittäytyy 
Seutukunnallinen kuraattori Salla Savolainen kertoi, että hänet on palkattu hankkeen kautta 
kehittämää Oulunkaaren oppilas – ja opiskelijahuoltoa. Hankkeen piiriin kuuluu viisi kuntaa, 
joista yksi on Pudasjärvi. Hänen työ painottuu oppilas- ja opiskeluhuollon kehittämistyöhön 
sekä uuteen hyvinvointialueeseen siirtymiseen liittyviin toimenpiteisiin.  
Tarvittaessa hän voi olla mukana yhteisöllisen oppilashuollon toiminnassa, mutta 
yksilökohtaista oppilashuoltotyötä hän ei tee.  
 
Tämän hetkisiä painopistealueita on esiopetuksen oppilashuollon kehittäminen. Syksyllä on 
tulossa myös Pudasjärvelle Lapset puheeksi –koulutus. Salla totesi, että Pudasjärvellä 
oppilashuoltotyö sujuu hyvin, mutta jos jotain uusia kehittämiskohteita löytyy, niin toiveita saa 
hänelle mielellään toimittaa.  
 
Opetus- ja sivistystoimenjohtaja kysyi, kuinka paljon seutukunnallisen kuraattorin työajasta on 
kohdennettu Pudasjärvelle. Salla kertoi, että periaatteessa 20% työajasta on kuntakohtaista 
työaikaa, mutta hän on aina mukana kaikessa, mihin apua pyydetään. Koulukuraattori Suvi 
Kipinä kommentoi, että Sallan kaikki työ Oulunkaarella kohdistuu myös Pudasjärveen kuten 
myös muihin kuntiin. Oulunkaarella on myös oma oppilashuoltotiimi, joka kehittää oppilas- ja 
opiskeluhuoltoa.   
 
Perhepalveluiden esimies Tuula Tolkkinen kertoi, että hankkeen suunnittelussa 
painopistealueena oli nimenomaan varhaisen tuen palveluiden kehittäminen sekä toiselle 
asteelle suunnattu työ. Tavoitteena olisi rakentaa selkeät toimintamallit nimenomaan 
nivelvaiheisiin. 

 



Psykologi Leena Pesälä kommentoi, että aikaisemmassa työpaikassa kuraattorin työpanos 
varhaiskasvatuksessa on ollut erittäin tärkeä ja siellä olikin palkattuna kuraattori 
varhaiskasvatukseen. Hän jatkoi, että neuvolatyöryhmä kehittää nivelvaihetta ja siihen olisi 
hyvä ottaa mukaan myös seutukunnallinen kuraattori. Tärkeää olisi tehdä toimintamalleja 
myös siihen, miten toimitaan, jos on kysymyksessä laaja-alaiset ongelmat lapsella tai 
koululaisella. Psykologi Virva Siira jatkoi, että on olemassa myös perheistä, jotka eivät ole 
olleet varhaiskasvatuksessa mukana. Miten näiden lasten kassa toimintaan? Mihin asti 
kuraattorin toimenkuva ylettyy?  
 
Terveydenhoitaja Sari Nieminen kertoi, että Pudasjärvellä on toimiva nivelvaihe 
varhaiskasvatuksesta esikouluun. Terveydenhoitajat kutsuvat moniammatillisen 
nivellyspalaverin kokoon. Toimintamalli on Pudasjärven kaupungin oppilas- ja 
opiskeluhuoltosuunnitelmassa.  
 
Apulaisrehtori Juha Pätsi kommentoi, että Kampuksella on nivellyksessä aina ollut mukana 
kuraattori. Sosiaalityöntekijä Jonna Puhakka kertoi, että hänen näkemyksen mukaan 
nivellykset ja yksilökohtainen oppilashuolto toimii isolla kouluilla hyvin. Seudullisessa 
kehittämistyössä olisi hyvä huolehtia myös pienistä kouluista. Terveydenhoitajat ovat 
keskeisessä asemassa, mutta kuraattorit unohdetaan helposti.  
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Riitta Jaakola kertoi, että tällä hetkellä nivellys toteutetaan 
kaksivaiheisesti. Ensin neuvolatyöryhmässä ja sitten moniammatillisestit kouluilla.  

 
Pitkän keskustelun päätteeksi Juha Holappa tiivisti asian seuraavasti; Oppilashuollossa on 
hyvät toimintamallit, mutta niistä pitää informoida riittävästi myös pieniä kouluja. On hyvä 
muistaa myös pitkät välimatkat, jotka tuovat omat haasteet toimintaan.  

 
 

3. Oppilashuollon ja oppimisen tuen arviointi (Sari Poropudas) 
 

Kouluille on lähetetty Forms-kysely oppilashuollon ja oppimisen tuen resurssien riittävyydestä 
kouluilla. Yhteenveto esitellään kokouksessa. Arviointia voi koulukohtaisesti täydentää 
kokouksessa.  
 
Keskustelua asiasta: 
Kyselyn perusteella kaikilla kouluilla on oppimisen tuen ja oppilas- ja opiskeluhuollon 
toimintamallit käytössä. Kiusaamiseen puuttumisen uusi malli on otettu tänä lukuvuotena 
käyttöön ja se on hyvin myös jalkautunut koulujen arkeen. Kolmiportainen tuki sekä 
yksilökohtaisen oppilashuollon käytänteet ovat myös toiminnassa. Oppilashuoltoon liittyvät 
toimintamallit; ohjautuminen psykologin tutkimuksiin sekä poissaolokäytänteet toimivat myös. 
Väkivaltaiseen käyttäytymiseen puuttumisen malli oli kaikilla kouluilla tiedossa. Osalla 
kouluista mallia on jouduttu käyttämään paljonkin ja toisilla kouluilla siihen ei ole ollut tarvetta. 
Kuntakohtainen oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelma on myös kouluilla käytössä.  

 
Oppilas- ja opiskeluhuollon resursseja arvioitiin terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin ja 
lääkäri palveluiden riittävyydellä. Oppilashuollon resursseissa arvioinnissa kuraattoripalvelut 
koettiin riittämättömiksi Sarakylän, Kampuksen, Syötteen, Hirvaskosken ja Lakarin koululla. 
Toisen kuraattorin puuttuminen on ollut haaste tämän lukuvuoden aikana. Nyt tilanne on 
muuttunut, kun uusi kuraattori on aloittanut työt. Hirvaskoskella ja Syötteellä oppilashuollon 
palvelut on kokonaisuudessaan koettu liian vähäiseksi. Kipinän koululla oppilashuollon 
resurssit ovat olleet riittävät kaikilta osilta. Kampuksella terveydenhoitajan palvelut ovat olleet 
riittävät, muilta osin resurssit ovat olleet liian vähäisiä. Lakarin koululla terveydenhuollon 
palvelut ovat olleet riittävät, mutta kuraattori- ja psykologiresurssit ovat olleet liian vähäisiä. 
Oppilashuoltopalavereita on pidetty kaikilla kouluilla. 

 
Oppimisen tuen resursseissa kysyttiin erityisopettajan, erityisluokanopettajan, 
resurssiopettajan ja koulunkäynnin ohjaajan tuen riittävyyttä. Kampuksella oltiin tyytyväisiä 
resursseihin. Kipinässä oltiin muihin resursseihin tyytyväisä, mutta erityisopettajaresurssia 



toivottiin lisää. Hirvaskoskella on puutetta sekä erityisopettajan resursseissa, että 
koulunkäynninohjaajien resursseissa. Syötteellä kaivattiin myös lisää resursseja 
erityisopettajalle sekä koulunkäynninohjaajille. Lakarin koululla tarvitaan lisää kaikkia 
oppimisen tuen resursseja. Koko kaupungissa perusopetuksessa on tehostetussa tuessa 121 
oppilasta ja erityisessä tuessa 52 oppilasta. 

 
Yhteisöllistä oppilashuolto on arvioitu kaikilla kouluilla. Kipinässä on mittarina käytetty MOVE-
testejä. Sarakylässä ja Syötteellä on ollut käytössä omia mittareita. Hirvaskoskella mittareina 
on käytetty kouluterveyskyselyitä sekä MOVE-mittausta. Kampuksella ja Lakarilla on ollut 
käytössä kouluterveyskyselyt, koulunhyvinvointiprofiili, Kiva koulu-kysely sekä MOVE-testit. 

 
Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteina Pudasjärvellä on ollut Kiva koulu- toiminta, Liikkuva 
koulu –toiminta, kouluruokailun kehittäminen, oppilaiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen 
sekä kerhotoiminta. Kipinässä Kiva-koulu ja kouluruokailu toimivat hyvin, muut osa-alueet 
toimivat, mutta tarvitsevat vielä kehittämistä. Sarakylässä Kiva-koulu toiminta on 
alkuvaiheessa, kouluruokailu ja kerhotoiminta toimivat hyvin ja muut osa-alueet toimivat, 
mutta tarvitsevat vielä kehittämistä. Hirvaskoskella ja Kampuksella kerhotoiminta ja 
kouluruokailu toimivat hyvin ja muita osa-alueita kehitetään. Lakarin koululla kerhotoiminta 
toimii hyvin ja muita osa-alueita kehitetään. 
 
Tulevista yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteista nostettiin esille erilaisuuden 
hyväksyminen. Teema voitaisiin sisällyttää Kiva koulu – toiminnan painopistealueeksi. Lakarin 
koulun rehtori Jussi Kolu toi esille, että Kiva kouluun liittyvä koulutusta olisi hyvä tarjota 
opettajille. Sen kautta voisi saada konkreettisia välineitä aiheen käsittelyyn. Lakarilla on 
Hymy-tunnit kerran kuukaudessa jokaisella luokalla. Malli on saatu Rovaniemen kaupungin 
tekemästä materiaalista. Materiaali on ilmainen ja sen voi tulostaa verkosta.  
 
Psykologi Virva Siira nosti esille, että miten yhteisöllinen oppilas- ja opiskeluhuolto 
ymmärretään kokonaisuudessaan. Mikä rooli eri ammattikunnilla on toiminnassa ja miten 
kaikki saadaan toimintaan mukaan. Kaikessa toiminnassa/ tiedottamisessa pitäisi huomioida 
myös eri ammattilaiset. Asia olisi hyvä nostaa myös yhteiseen keskusteluun.  
 
Sovittiin, että erilaisuuden hyväksyminen oteteen ensi lukuvuonna yhdeksi painopistealueeksi 
ja se sisällytetään Kiva koulu –toiminataan.  
 
 

4. Oulunkaaren oppilashuollon henkilöstötilanteen päivitys ja tilannekatsaus  
 

Tuula Tolkkinen kertoo oppilashuollon henkilöstötilanteesta ja kuulumisista. 
 
Keskustelua asiasta: 
Tuula Tolkkinen kertoi, että Pudasjärvellä on tilanne ollut pitkään haastava, kun toista 
kuraattoria ei ole ollut. Paikkaan haettiin aiemmin vastaavaa kuraattoria, mutta se ei tuottanut 
tulosta. Paikka muutettiin kuraattorin toimeksi ja se saatiin täytettyä heti. Uutena kuraattorina 
aloitti 12.4.2022 Jonna-Mari Heikura. Jonna – Mari kertoi, että työtä on ollut paljon.  
 
Koulupsykologi Virva Siira tekee työtä neljä päivää viikossa. Jatkossa selkeytyy, mikä on 
kuraattorin ja psykologin välinen työnjako. Tällä hetkellä oppilashuollon resurssien tilanne on 
lähes täydellinen, jatkoi Tuula Tolkkinen.  
 
Terveydenhoitaja Sari Nieminen kertoi, että Pudasjärvellä on kolme kouluterveydenhoitajaa. 
Koululääkäri vaihtelee lukuvuoden aikana. Terveydenhoitaja totesi, että resurssit ovat riittävät 
tällä hetkellä.  
 
Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa kertoi, että hänen näkemyksen mukaan pienissä 
kunnissa oppilashuollon palvelut ovat yleensä paremmin kuin isoissa kaupungeissa. Vaihtelua 
on todella paljon. Pudasjärvellä asiat ovat tällä hetkellä, näillä resursseilla hyvät.  
 



Suvi Kipinä kertoi, että oppilas- ja opiskelijahuoltoon on tullut lakimuutos. Kuraattoreiden 
kohdalla asia on kunnossa. Koulupsykologien mitoitus ei ole vielä voimassa.  

  
 

5. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön kehittämisen työryhmän terveisiä 
 (Virva Siira ja Jonna Puhakka)  
Oppilashuollon moniammatillinen työryhmä kokoontui 20.1.2022. Työryhmä kokoontuu kaksi 
kertaa lukuvuodessa ja kokoon kutsujana toimii Sari Poropudas. Kokoontumisajankohta on 
aina ennen oppilashuollon ohjausryhmän kokousta. Ryhmän tavoitteena on päivittää ja 
kehittää oppilashuoltoon liittyviä asioita. Uudet päivitykset/ muutokset voidaan esitellä 
oppilashuollon ohjausryhmässä.  

Ensimmäisessä kokouksessa kehittämiskohteeksi nousi ohjautuminen koulupsykologin 
tutkimuksiin sekä siihen liittyvät arviointilomakkeet. Virva Siira ja Sari Poropudas ovat 
valmistelleet asiaa kokoukseen. Toiseksi kehittämiskohteeksi nousi lomake, jota käytetään 
sosiaalihuoltolain mukaiseen yhteydenottopyyntöön. Jonna Puhakka ja Kaija Kehusmaa-
Lehtola kertovat tämän hetkiset ohjeet sosiaalihuoltoon liittyvistä yhteydenotoista.  

Keskustelua asiasta: 
Psykologi Virva Siira esitteli toimintamallin psykologin tutkimukseen ohjaamisesta. 
Pääsääntöisesti oppilas ohjautuu psykologin palveluihin yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän 
kautta. Palaverissa opettajat antavat ennakkotiedon oppilaan tilanteesta, täytetään 
tutkimukseen ohjaamiseen liittyvä lomake, psykologi antaa tarvittavat lisätietokyselyt sekä 
huoltajille että koululle. Palaverissa sovitaan myös tutkimusaikataulu.  
 
Jos koulupsykologi ei pääse paikalle, niin kuraattori toimii yhdyshenkilönä. Jos huoltajat 
ottavat suoraan yhteyttä psykologiin, niin psykologi arvioi tilanteen ja tarvittaessa kutsuu 
kokoon yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän.  
 
Jos oppilaasta on määrittelemätön huoli, henkilökunta voi olla yhteydessä Konsultaatio-
kioskiin. Kioski on aloittanut toiminnan Kampuksella syyslukukauden alusta. Kioskissa 
konsultaatiota asiaan antaa kouluterveydenhoitaja Sari Nieminen, koulupsykologi Virva Siira 
ja erityisopetuksen koordinaattori Sari Poropudas. Jos oppilaalla on akuutti muutos 
käyttäytymisessä, niin silloin otetaan suoraan yhteyttä psykologiin, kuraattoriin tai 
terveydenhoitajaan. 
 
Sosiaalityöntekijä Jonna Puhakka kertoi, että heillä oli tavoitteena selkeyttä 
yhteydenottolomaketta. Nyt ollaan siirtymässä uudelle hyvinvointialueelle ja sen kautta voi 
tulla uusia lomakkeita. Tässä vaiheessa ei ollut tarkoituksen mukaista alkaa laatia uutta 
lomaketta.  
 
Jonna Puhakka jatkoi, että ilmoituksen voi tehdä hyvin vapaamuotoisena. Sen voi kirjata 
aikaisemmille lomakkeille tai soittaa suoraan palveluohjaajalle. Tärkeää on tehdä ilmoitus 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ilmoitukseen on hyvä kirjata kaikki tukitoimet, mitä 
oppilas on saanut koulussa.  
 
Sosiaalipalveluista tullaan mielellään kertomaan toiminnasta kouluille. Palveluohjaaja Kaija 
Kehusmaa- Lehtola on käynyt päiväkodilla ja myös Kampuksella oppilashuoltotiimissä. 
Palveluohjaajan yksi tehtävä on olla tiedon välittäjä sosiaalitoimen ja koulun välillä. 
Palveluohjaajalla on tiedossa kotiin annettavista palveluista. Tämä on hyvä huomioida, kun 
yksilökohtaisia oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän kokouksia pidetään.  
 
Psykologi Virva Siira kommentoi, että monisalaista oppilashuoltotyötä voidaan tehdä myös 
perheneuvolassa.  
 
Psykologi Leena Pesälä toi esille huolen siitä, miten ADHD-diagnoosien määrä on todella 
kasvanut pojilla ja yläkoulun tytöillä ahdistuneisuus. Mitä on tapahtunut ja mitä olisi tehtävissä 
aikaisemmin? Varhainen puuttumiseen ja ennaltaehkäisemiseen pitäisi panostaa jatkossa. 



Kouluvalmiustesti olisi hyvä ottaa tarkasteluun uudelleen ja miettiä niiden sisältöjä. 
Erityisopetuksen koordinaattori Sari Poropudas esitti, että asia otetaan ensi syksynä 
oppilashuollon kehittämisryhmässä esille.   
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Riitta Jaakola toi esille, että Pudasjärvellä on ollut pitkiä 
aikoja, jolloin lapsia ei ole voitu ohjata eteenpäin ollenkaan. Kuraattori Suvi Kipinä täydensi, 
että olemassa olevilla resursseilla ei ole pystytty kaikkeen vastaamaan. Nyt kun resurssit ovat 
paremmat, niin resursseja kannattaisi ohjata myös varhaiskasvatukseen. Tämä on hyvä 
huomioida kunnan päätöksen teossa.  
 
Opetus- ja sivistysjohtaja tunnisti keskustelussa olleen tilanteen.  

  
  

 
 

3. Etsivien terveiset, Miika Raiskio 
Etsivä Miika Raiskio kertoi muutoksista etsivässä nuorisotyössä. Etsivä nuorisotyöntekijä Sari 
Pietilä oli mukana vuoden vaihteeseen asti. Etsivä Juha Mertala on siirtynyt 
Kainuu/Koillismaa-alueen etsivän nuorisotyön koordinaattoriksi. Hän tekee puolet työajasta 
koordinaattorin työtä ja toisen puolen on etsivänä Pudasjärvellä.  
  
Etsivät järjestävät tälle keväällä vielä kolmannen Nuotta-valmennuksen, johon voi osallistua 
15-29-vuotiaita nuoria, joille palvelu olisi aiheellinen. Valmennus toteutetaan 1.-3.6. 2022. 
Nuorisotiloissa on ollut kevään aikana mahdollisuus tavata etsiviä maanantai-iltaisin, mutta 
toiminta ei tavoittanut etsivän nuorisotyön asiakkaita, joten se on lopetettu. Etsivät ovat olleet 
kampuksella 1-2 viikossa. Etsiviä on ollut tapaamassa paljon nuoria. Onnenpyörän etsivät 
järjestivät ylä-astelaisille vappuna. Etsivät ovat olleet myös OSAO:lla toiminnassa mukana.  
  
Etsivien toimintaan on aluehallintovirasto, sekä opetus – ja kulttuuriministeriö antanut 
ohjeistuksen, jonka mukaan etsivien toiminta koskee vain 15-29-vuotiaita. Tämä on ollut 
harmillinen päätös, joka on vaikuttanut paljon etsivien toimintaan Pudasjärven kokoisella 
paikkakunnalla. Raiskio kertoi, että etsiville on haettu vuosittaista aluehallintoviraston 
avustusrahoitusta ja päätöstä odotellaan. 
 
Kuraattori Suvi Kipinä toi esille, että olisiko etsiviä ja nuorisotoimea mahdollisuus käyttää 
ryhmämuotoisen tuen järjestäjänä yläkoululla. Hän toi myös esille, että olisi hyvä tiedottaa 
oppilaita näkyvimmin toiminnasta, jotta palvelu tulisi tunnetuksi vielä enemmän. 
  
Opetus- ja sivistysjohtaja kertoi, että etsivät kuuluvat hyvinvointipäällikkö Outi Nivakosken 
toimenkuvan alle. Hän totesi, että lisäresurssin hakeminen on hyvä asia. Nuorisotoimen ja 
etsivien resurssin kohdentamista pitää suunnitella Outi Nivakosken kanssa. Kaupungin 
puolelta lisäresurssia ei ole tällä hetkellä ollenkaan. 
  

4. Wilma-lomakkeiden uudistaminen (Sari Poropudas ) 
Wilman pedagogiset asiakirja-lomakkeet pitäisi uudistaa ja selventää vastaamaan tämän 
päivän tarpeita. Lomakkeiden laadintaa on perustettu työryhmä, johon kuuluvat Liisa Kytölä, 
Marja-Leena Jurmu, Elisa Mild ja Sari Poropudas. Sari Poropudas on ollut yhteydessä Katja 
Siekkiseen, joka on luvannut selvitellä lomakkeiden vaihtamiseen liittyvää tekniikkaa. 
Tavoitteena olisi saada lomakkeet käyttöön ensi lukuvuoden alkuun mennessä. 
 
Keskustelua asiasta: 
Sari Poropudas kertoi, että uudet lomakkeet ovat valmistumassa sekä perusopetukseen että 
lukioon. Tavoitteena on saada lomakkeet toimimaan alkuvaiheessa rinnakkain vanhojen 
lomakkeiden kanssa. Siirto uusiin kaavakkeisiin tapahtuu päivitysten.   
 
Juha Holappa selvittää myös, miten varhaiskasvatukseen saataisiin myös asiakirjat Wilmaan.  

 
 



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

Sointu 2 
• koulutus 
• seutukunnallinen kehittämispäivä 5.5.2022 

 
Sairaalakoulun konsultaatiohanke jatkuu vuoden 2022 loppuun asti   
 

• Kutsu Webinaari-sarjaan: Nuorten masennus- ja ahdistuneisuusoireilu - varhainen 
tunnistaminen ja tuki koulun keinoin. Sari Poropudas on lähettänyt kutsun kaikille 
kouluille ja oppilashuollon henkilöstölle. 

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

• VIP- verkosto ja siihen liittyvä VIPU-toiminta selkeytyy vähitellen 
 

6. Muut asiat 
Riitta Jaakola kertoi ensitietoja uudesta varhaiskasvatuksen lakimuutoksesta ja sen 
vaikutuksista. Varhaiskasvatuksessa siirrytään kolmitasoiseen tukeen. Tuen tasoista 
tehdään hallinnolliset päätökset, jotka ovat toistaiseksi voimassa. Lapsi voidaan siirtää 
myös erityiseen tukeen suoraan. Riitta kertoo asiasta tarkemmin seuraavassa 
ohjausryhmässä. 

. 
7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokouspäivä 

Sari laitta esityksen kokouspäivästä. Seuraavat kokoukset 12.11.2022 ja 26.4.2023 
 
 

 
 

 
 

 
    

______________________________    ______________________________  
  
Juha Holappa       

 Sari Poropudas  
puheenjohtaja    sihteeri 
Opetus- ja sivistysjohtaja   eo- koordinaattori 
  
  
 


