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Oppilashuollon strategia 
Tuen toteuttaminen pedagogisilla järjestelyillä 

varhaiskasvatuksessa ja koulussa 



Välmåendet - Hyvinvointi 
 

 

 

 

 

 Vaikka erilaisissa tutkimuksissa 
on todettu, että kuntamme 
kuuluu maan onnellisimpiin, on 
meilläkin haasteita kun 
puhutaan nuorten 
hyvinvoinnista. 

 

 Haasteet kasaantuvat lasten 
hyvinvoinnin suhteen ja on 
perheitä, joissa voidaan 
huonosti! 

 

 Kehitys huolestuttaa ja meidän 
pitää löytää uusia työtapoja!  

 



Pedagoginen ohjausryhmä 
(varhaiskasvatus – esikoulu – 
koulu – lukio) 
 
Yhteistyötä yli rajojen 

Maantiede ja erilaiset toimintakulttuurit 
aiheuttavat haasteita. 

Moniammatillinen yhteistyö 

Yhdessä oppimisen periaate on otettava 
käyttöön siltana opetusjärjestelmän eri 
asteiden välillä mutta myös eri 
ammattikategorioiden välillä.  

Yhteinen strategia oppilashuollolle!  



 
Organisointi 
-periaatteet 

 

 

 

 

 

 

Työorganisaatio 

•Yhteisnäkemys antaa vakautta 

•Rutiineja ja turvallisuutta 

•Helpottaa arkea 

 

Kehitysorganisaatio 

•Tutkiskeluareena 

•Variaatio on resurssi! 

•Antaa tilaa pohdinnalle 

•Antaa aikaa peruskysymyksille 

      (katso: Hans-Åke Scherp) 



 Oppilashuolto on kaikkien vastuulla! 
 Oppilashuollon strategia on kokonaisvaltainen ja tavoitteena on 

yhteisten lähtökohtien löytäminen tasavertaiselle oppilashuollolle 
varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja Pedersören kunnassa. 

 Hyvien opiskelutulosten edellytyksenä on koulu, jossa oppilaat voivat 
oppia, kasvaa, viihtyä ja kehittyä.  

 Yhteinen oppilashuoltotiimi: Erityisopettajat, kuraattori, psykologi ja 
sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät/koulukoutsi. 

  
 
 
 
 

Miksi yhteinen strategia? 



Oppimisympäristöjä, joissa voidaan hyvin! 
Keskipisteessä hyvinvointia koskevat hankkeet!  

- Liikkuva koulu 
- Digileikkprojekti 



 
Oppia yhdessä 

seudun/maakunnan kuntien yhteistyö 
 

 Yhteistä toimintaa ja yhteisiä tapahtumia. 

 Kehitetään kohtauspaikkoja, ei 
pelkästään prosessikuvauksia ja malleja. 

 

 Hyödynnä käytettävissä oleva pätevyys! 

 

Kaikilla aikuisilla koulussa on vastuu: 

 Osallistuvat oppilashuollon 
toteuttamiseen 

 Ottavat erityisesti vastuuta tukea 
tarvitsevia oppilaita rajoittavien esteiden 
raivaamisesta  

 Luovat osallisuus- ja 
vaikutusmahdollisuuksia oppilaille ja 
heidän huoltajilleen oppilashuoltotyössä 

 

 

 







Erityinen 
tuki 

Tehostettu 
tuki 

Yleinen tuki 

Oppimiasen kolmeportainen tuki 
Tukitoimet, erityisopetus ja oppilashuolto 

Oikea tuki kaikille oikeaan aikaan 



 Ensi kädessä lähikouluperiaatteen mukaan 

 Snäckan resursenhet – förskola 

 Ytteresse skola 

 Östensö skola 

 Sursik – Studio 1, Studio 2 och Studio 3. 

 Kyrkostrandsskola  

 Resursskolan i Jakobstad 

 Yhteistyö Lagmansgårdenin koulukodin kanssa 

 Sopimus naapurikuntien kanssa, niin että oppilaat voivat 
vaihtaa koulua tarvittaessa. 

 

Oikea tuki kaikille oikeaan aikaan 



Tack! 

 


