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1. Toteutetaan opiskeluhuollon palveluiden kokonaisuus sujuvasti ja 

yhdenvertaisesti hyvinvointialueella 1.1.2023.

2. Palveluiden sisällöllinen kehittäminen osana hva:n kehittämistä 

vuonna 2023.

Valmisteluprojektin tulevaisuudenkuvassa 

on kaksi vaihetta 

Strategiset kärjet – miksi valmistelutyö tehdään?

Nämä tavoitteet ohjaavat valmistelutyötä!



Oppilaat ja opiskelijat

• Hyvinvoiva ja turvallinen 

kouluyhteisö

• Luottamus avun saamiseen 

• Helposti lähestyttävä ja tuttu 

työntekijä

Valmistelutyöllä on ainakin kolme tärkeää 

asiakastahoa ja heillä kullakin omat odotukset

Opetuksen järjestäjät

• Palvelutason säilyminen 

• Yhdenvertaiset ja 

saavutettavat palvelut

• Yhteistyö hva:n kanssa

• Yhteisöllinen työ 

painopisteenä

Henkilöstö

• Selkeä tehtävänkuva ja 

työnjako

• Toimivat yhteistyörakenteet

• Yhteisöllinen ja ehkäisevä  

työ opiskeluhuollon 

erityispiirteenä

Näihin odotuksiin valmistelutyössä vastataan!



• Maakunnallinen opiskeluhuollon esimiesverkosto jatkaa ohjausryhmänä. Jatkuvuuden varmistamiseksi ehdotetaan sen 

muuttamista lakisääteiseksi alueelliseksi opiskeluhuollon yhteistyöryhmäksi sen jälkeen, kun uusi lainsäädäntö tulee 

voimaan.  

• Valmistelun tukiryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2022. Se valmistelee asiat ohjausryhmälle ja koordinoi alatyöryhmien 

toimintaa. Kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa. Käytännön toteutusvastuu toimenpidesuunnitelman muutamien 

teemojen osalta. 

• Teemakohtaiset alatyöryhmät toimenpidesuunnitelman laajojen teemojen työstämiseen. Valmistelun tukiryhmä tekee 

ehdotuksen alatyöryhmien kokoonpanoista ohjausryhmälle tammikuussa 2022. Edustus eri rooleista, myös asiakastyötä 

tekeviä. Alatyöryhmien puheenjohtajat valmistelun tukiryhmässä tiedonkulun ja kokonaiskoordinaation varmistamiseksi. 

Huomioitava yhteistyötarpeet valmistelun muiden työryhmien esim. ict kanssa.  

• Nimettävät alatyöryhmät: henkilöstö, palvelumalli, johtamisjärjestelmä.

• Vuodesta 2023 kehittämistyötä viedään eteenpäin osana hva:n organisaatiota ja rakenteita.

• Varautuminen ulkopuolisen asiantuntijaresurssin käyttöön valmistelutyössä tarvittaessa.

Valmistelutyön organisoituminen

Tällä joukolla valmistelutyö tehdään!



• Palvelumalli

• Johtamisjärjestelmä

• Tietojärjestelmät ja tiedonhallinta

• Henkilöstö

• Ostopalvelut

• Toimitilat

• Viestintä

Toimenpidesuunnitelman teemat 

jatkovalmisteluun

Teemakohtaisissa

aikatauluissa esitetyt

ajankohdat ovat

valmistumisaikoja!



• Tavoite luoda vuonna 2022 yhteiset raamit ja periaatteet toiminnalle 1.1.2023 alkaen.

• Tunnistetaan ja määritetään keskeisimmät palvelupolut ja toimintamallit, jotka otetaan käyttöön hyvinvointialueella.

• Nimetään valmisteluun alatyöryhmä.

Palvelumalli

tammi-maaliskuu huhti-kesäkuu heinäkuu-syyskuu loka-joulukuu

Yhteinen palvelupolku ja 

palvelukartta 

Palvelumalli valmis→ viedään 

hva:n hallitukseen

Luodaan sisäiset 

yhteistyökäytänteet ja 

yhteensovitetaan toiminta 

hyvinvointialueen 

opiskeluhuollon toimijoiden 

kanssa 

Alueellisen opiskeluhuollon 

suunnitelman valmistelu yhdessä 

sivistystoimen kanssa 

Käynnistetään 

palvelupolkutyöskentely 

mielenterveyspalveluiden ja 

psykososiaalisen tuen osalta

Varhaiskasvatuksen ja 

opiskeluhuollon välisen 

toimintamallin määrittely 

Muodostetaan toimivat 

yhdyspintakäytänteet→

yhteistyöverkosto 

sivistystoimen ja hva:n välillä 

Benchmarking muille alueille 

Käytössä olevien 

toimintamallien kartoittaminen 

Nykyisten palvelupolkujen 

kartoittaminen 

Lainsäädännön muutosten 

huomioiminen ja vaikutusten 

arviointi 

Määritetään yhteiset raamit ja 

periaatteet 
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• Opiskeluhuoltoa johdetaan yhtenä kokonaisuutena lain hengen mukaisesti.

• Opiskeluhuollon johtaminen on keskitettyä sujuvan palvelun ja toimivan yhteistyön varmistamiseksi ja sen tulee 

tukea ja edistää opiskeluhuollon kokonaisvaltaista kehittämistä.

• Nimetään valmisteluun alatyöryhmä.

Johtamisjärjestelmä

tammi-maaliskuu huhti-kesäkuu heinäkuu-syyskuu loka-joulukuu

Sisäisten 

yhteistyörakenteiden ja 

toimintamallien  

määrittäminen

Esihenkilötyön 

resurssointi ja 

alue/tehtävien 

jakautumisen määrittely 

Esihenkilöiden rekrytointi

Opiskeluhuollon 

palveluiden sijoittumisen 

määrittely organisaatiossa 

Esitys 

johtamisjärjestelmästä 

Opiskeluhuollon 

kokonaisuuden 

palvelukokonaisuudesta 

vastaavan henkilön 

rekrytointi

Johtamisjärjestelmän 

periaatteet 

Yhteistyörakenteiden 

määrittäminen 

sivistystoimen  kanssa
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• Tavoitteena parempi tiedonkulku opiskeluhuollon toimijoiden välillä sekä sujuvampi palvelu.

• Yhteistyö kuntien ict:n ja käyttäjien kanssa. 

• Tiedonkulun ja tiedonhallinnanprosessin varmistaminen siirtymän jälkeen on keskeistä. 

Tietojärjestelmät ja tiedonhallinta

tammi-maaliskuu huhti-kesäkuu heinäkuu-syyskuu loka-joulukuu

Tarvittavat 

käyttöönottokoulutukset, 

ohjeistaminen ja 

perehdyttäminen

Kirjaamisohjeet ja 

käyttövaltuusmääritys 

sekä tietojen 

luovuttamisen ohjeet 

siirtyville työntekijöille 

Tarvittavat tiedon 

siirtymiseen liittyvät 

varmistukset ja 

toimenpiteet 

Kustannusvaikutusten ja 

tiedon käytettävyyden 

arviointi vaihtoehdoissa ja 

sopimusten pituudet 

Tiedolla johtamisen 

järjestelmä→ mahdollinen 

rajapintamääritys 

tarvittaviin järjestelmiin 

Sopimukset käyttöön 

otettavasta 

tietojärjestelmästä 

Tietojärjestelmä 

vaihtoehtojen, 

arkistoinnin, tietojen 

käyttövaltuuksien sekä 

rekisterien selvittäminen 

ja benchmarking

Tiedolla johtaminen→

vähimmäistietotarpeiden 

määrittäminen

johtamisen tueksi 
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• Keskiössä substanssiin läheisesti liittyvät HR-asiat. 

• Hva:n yhteisten HR-asioiden tiedottaminen: palkkaharmonisointi hva:lla, lomat, säästövapaat, etätyökäytäntö 

yms. Huomioitava viestintä henkilöstölle hyvissä ajoin.

• Nimetään valmisteluun alatyöryhmä.

Henkilöstö

tammi-maaliskuu huhti-kesäkuu heinäkuu-syyskuu loka-joulukuu

Tehtävänkuvien 

määrittäminen
Henkilöstön mitoitus ja 

resurssointi, erityisesti 

psykologipalvelujen 

resurssoinnin 

varmistaminen

Työnjako ja sijoittuminen 

alueille ja kouluasteille 

Tiimirakenteiden ja 

johtamisjärjestelmäratkai-

sujen yhteensovitus 

Työhyvinvoinnin 

edistäminen muutoksessa 

Tarkentava keskustelu 

työnjaoista ja vastuista HR:n

kanssa 

Varhaiskasvatuksessa oh-

tehtävissä työskentelevien 

siirtymiseen liittyvä neuvottelu 

kuntien kanssa 

Päivitys siirtyvän henkilöstön 

määrästä ja tarvittavat 

linjaukset  henkilöiden 

siirtymiseen liittyen
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• Palveluiden jatkuvuuden turvaaminen on keskeistä.

• Huomioitava ostopalveluun liittyvät eri laeista tulevat reunaehdot, kuten hankintalain ja kuntalain säädökset 

ostettavista palveluista. Kunta ei voi myydä suoraan palvelua hva:lle. 

• Erityisesti psykologipalvelun osalta arvioitava ostopalvelun sekä rekrytointien suhde.  

Ostopalvelut

tammi-maaliskuu huhti-kesäkuu heinäkuu-syyskuu loka-joulukuu

Aloitetaan kilpailutuksen 

valmistelu hankintalain 

mukaisesti 

ostopalveluhenkilöstön osalta

Varmistetaan 

ulkopaikkakuntalaisten 

laskutuksen siirtyminen 

hyvinvointialueelle 

Määritetään ostettavien 

palveluiden sisältö ja  

yhteinen toimintaperiaate 

suhteessa rekrytoitaviin ja 

omana tuotantona oleviin 

tehtäviin ta 2023 varten 

Ratkaistaan kuntakohtaiset 

erityistilanteet, joissa 

ostopalvelu toteutettu 

kolmannen osapuolen kautta

Selvitetään 

ostopalvelusopimukset 

kuntakohtaisesti läpi 

Varmistetaan sopimusten 

voimassaoloaika riittävän 

pitkälle, kesään 6/23 kuntien 

edustajien kanssa 

Ohjeistus kunnille 

ostopalvelusopimusten osalta 

Linjaukset yksityisten 

oppilaitosten opiskeluhuollosta

2
0
2
2



• Opiskeluhuollon tarkoituksenmukaiset ja riittävät tilat mahdollistavat toimivan yhteistyön ja laadukkaan palvelun.

• Huomioidaan uudet valmistuvat tilat tai muuttuvat tilat joissakin kunnissa.

• Parannetaan opiskeluhuollon yhteistyötä vuokraamalla riittävästi tiloja, jotta yhtäaikainen työskentely 
mahdollistuu.

• Arvioidaan tilatarvetta uudelleen vuonna 2023 ja tehdään tarvittavat muutokset.

Toimitilat

tammi-maaliskuu huhti-kesäkuu heinäkuu-syyskuu loka-joulukuu

Toimitilapalvelut tekee 

tarvittavat 

vuokrasopimukset 

tilasuunnittelun 

perusteella 

Tilasuunnittelu yhdessä 

käyttäjän edustajien ja 

sivistystoimen kanssa 

Tilatarpeiden arviointi Opiskeluhuollon käytössä 

olevien tilojen selvitys 

Oppilas- ja 

opiskeluhuollon 

lainsäädännön muutosten 

huomiointi toimitilojen 

järjestämisessä
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• Avoin viestintä ja osallistava työskentely mahdollistaa sujuvan muutoksen.

• Erilaisia viestinnän tapoja ja tiedon saatavuutta ja läpinäkyvyyttä korostetaan toimenpidesuunnitelman 

täytäntöönpanossa.

Viestintä

tammi-maaliskuu huhti-kesäkuu heinäkuu-syyskuu loka-joulukuu

Tiedottaminen/osallisuus

foorumit sidosryhmille, 

järjestöt yms. 

Tiedottaminen hva:n

aloittamisesta ja 

muutoksista asiakkaille 

Henkilöstöinfo 

Tarvittaessa uusi 

verkkokysely 

Henkilöstöinfo 

Työpajat henkilöstölle 

osallisuuden ja 

vaikuttamisen 

mahdollistamiseksi osana 

alatyöryhmien toimintaa 

Henkilöstöinfo 

Viestintätapojen ja 

kohderyhmien 

täsmentäminen yhdessä 

tukiryhmän ja valmistelun 

viestintähenkilöiden 

kanssa 

Henkilöstöinfo 

2
0
2
2



• Toimenpiteet vuodelle 2023 täsmentyvät vuoden 2022 esiin nousseiden asioiden pohjalta.

• Sisällöllinen kehittäminen ja rakenteiden vahvistaminen sekä tulevaisuuden tarpeiden arviointi. 

Vuosi 2023

tammi-maaliskuu huhti-kesäkuu heinäkuu-syyskuu loka-joulukuu

se

Opiskeluhuollon 

suunnitelma vuodelle 

2024

Vuoden 2024 tarpeiden 

määrittäminen ja 

huomiointi talousarvioon

Kehittämiskohteiden 

kartoittaminen ja 

jatkotoimenpiteiden 

suunnittelu 

Yhteisöllisen työn 

toimintamallin 

kehittäminen ja 

lisääminen 

Palvelupolkujen ja 

yhteistyökäytänteiden 

kehittäminen 

Ostopalvelujen 

kilpailuttaminen 

Osaamisen kehittämisen 

suunnitelma 
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15.12.2021

Opiskeluhuollon valmistelun tukiryhmä

Maakunnallinen opiskeluhuollon

esimiesverkosto

Anne-Maarit Paunonen Tamora Oy


