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Sivistyksen ja soten yhdyspinnat 25.11.2022
9.00 Tilaisuuden avaus, Terhi Päivärinta, Hyvinvointi- ja sivistysyksikön 

johtaja, Kuntaliitto

9.10 Tilannekatsaus yhdyspinnoista sekä sivistyksen ja soten yhdyspintojen 
johtamisesta, Liisa Jurmu, projektipäällikkö, Kuntaliitto

9.25 Kulttuurinen vanhustyö yhdyspinnoilla, Merja Tervo, 
palvelualuepäällikkö ja Matti Selin, kulttuurituottaja, Rovaniemen 
kaupunki

9.50 Opiskeluhuoltoa ja oppimista uudessa yhteistyössä, Irmeli Myllymäki, 
kehittämispäällikkö, Kuntaliitto. 

10.00 Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen, Ilkka 
Kalo, perusopetuksen johtaja, Vantaan kaupunki

10.15 Opiskeluhuollon valmistelu isolla hyvinvointialueella, Mikko Hulkkonen, 
hyvinvointijohtaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

10.30 Opiskeluhuolto kaksikielisellä hyvinvointialueella, Eeva-Kaisa Ikonen, 
sivistysjohtaja, Kirkkonummi

10.45 Keskustelu ja tilaisuuden aikana esitetyt kysymykset, Irmeli Myllymäki, 
Ilkka Kalo, Eeva-Kaisa Ikonen ja Liisa Jurmu



Tilaisuuden avaus

Terhi Päivärinta, 
Hyvinvointi- ja sivistysyksikön
johtaja



Tilannekatsaus yhdyspinnoista 
sekä sivistyksen ja soten 
yhdyspintojen johtamisesta

Liisa Jurmu, projektipäällikkö



Kuntien ja hyvinvointialueiden 
yhdyspintojen muutostukiprojekti
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• Tuottaa konkreettisia ohjeita, toimintamalleja, 
työvälineitä, suosituksia ym. kuntien ja 
hyvinvointialueiden yleisen yhteistyörakenteen 
ja yhdyspintojen valmistelutyön tueksi

• Tunnistaa, koota ja jakaa hyviä käytänteitä 
kunnista ja alueilta

• Lisätä ymmärrystä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen ja yhdyspintatyön merkityksestä 

Tavoitteena 

Projektissa priorisoitavat 
yhdyspinnat/työpaketit

• Yhteistyön yleiset toimintamallit ja johtamisen 
rakenteet

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Sivistys ja sote
• Työllisyyden hoito
• Maahanmuutto ja kotoutuminen
• Varautuminen ja sisäinen turvallisuus (ml.Pela)
+ muut yhdyspinnat

Hanke jatkuu 
31.12.2023 asti.

Rahoittajina 
Kuntaliitto 

ja STM.



Yhdyspintojen valmistelussa 
ajankohtaista

• Yhdyspintavalmistelu etenee alueilla ja eri 
yhdyspinnoilla moninaisesti

• Vuodenvaihde lähenee, kaikki ei ole 
valmista 1.1.2023

• Yhdyspintaprojektin työ etenee 
suunnitellusti ja myös uusia kysymyksiä 
nousee esille

• Hyvinvointialueilta löytyy vastinpareja 
yhteistyöhön, yhteyshenkilöiden kartoitus

• Projektissa käynnistellään vuoden 
vaihteen molemmin puolin selvityksiä, 
joiden tuloksia saadaan alkuvuodesta, 
liittyen mm. kotoutumisen, työllisyyden 
sekä sivistyksen ja soten yhdyspintoihin
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Nettisivut:
www.kuntaliitto.fi/
yhdyspinnat



Sivistyksen ja soten 
yhdyspintojen johtaminen
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Sivistyspalvelujen ja sotepalvelujen yhdyspinnat 
projektissa

Sivistyspalvelut 
(kunnat ja muut 

koulutuksenjärjestäjät)

Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut
(hyvinvointialue)

Sekä kuntien että  
HVA:n vastuulla olevia 

palveluita

• HVA:n ja kuntien sivistys-
palveluiden ja muiden 
koulutuksenjärjestäjien 
välinen hyvä yhteistyö. 

• Toimivat 
yhteistyörakenteet sisote-
palveluissa.

• Tuoda yhteen edustajia 
sivistyspalveluista ja 
hyvinvointialueilta.

• Lisätä tietoa ja 
ymmärrystä eri sisote-
teemoista muutoksessa. 

• Edistää hyvien 
yhteistyömallien 
valmistelua alueilla.

• Yhteistyön rakenteet ja 
muodot johtamisessa ja 
kehittämisessä

• Yhdyspintakohtaisia 
kysymyksiä mm:
• Opiskeluhuolto
• Perhekeskusten 

toiminta
• Vammaispalveluiden 

yhdyspinnat
• Työpajatoiminta
• Hyvinvointiin liittyvä 

henkilöstö
• Hyvinvoinnin 

palveluketjut

• Varhaiskasvatus
• Esi- ja perusopetus
• Lukio ja ammatillinen koulutus
• Vapaa sivistystyö
• nuorisopalvelut
• liikuntapalvelut
• kirjasto- ja kulttuuripalvelut

• Neuvola
• Kouluterveydenhuolto
• Sosiaalityö
• Vammaispalvelut
• Lastensuojelu
• Perhetyö
• Kuntoutus
• jne

• Opiskeluhuolto
• Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen

TAVOITTEET KESKEISIÄ 
KYSYMYKSIÄ mm.



Yhdyspintayhteistyötä tarvitaan eri tasoilla
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Poliittisen 
päätöksenteon tasot

Aluevaltuuston ja kuntien 
valtuustojen vuorovaikutus 
(esim. puheenjohtajiston 
tapaamiset)

Muiden toimielinten 
vuorovaikutus

Yhteiset strategiset tavoitteet
ja niiden seuranta

Hyvinvointikertomukset
ja -suunnitelmat

Sopimukset

Hallintosääntökirjaukset ja 
muut sovitut yhteistyön 
muodot

”Kentällä toimijan” 
ja asiakkaan taso

Sujuvat palvelut

Johdon taso
Yhteistyöryhmät

Kuntien ja hyvinvointialueen 
ylimmän johdon 
yhteistyöfoorumit

Toimiala- ja 
palvelualuejohdon 
yhteistyöryhmät

Asiantuntijataso
Yhteistyöverkostot

Toimialojen 
yhteistyöverkostot

Yhteisten asioiden osalta

• Valmistelu
• Kehittäminen
• Yhteistyön johtaminen
• Osaamisen kehittäminen

Toimialan
Yhteistyökysymykset

• Kehittämistarpeiden ja 
ilmiöiden esiin nostaminen

• Asiakasprosessien 
kehittäminen

• Yhteiset koulutukset

Valtionohjaus



Tärkeällä asialla voi olla montaa nimeä
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Opiskeluhuollon 
alueellinen 

yhteistyöryhmä

LAPE-ryhmä

SISOTE-yhteistyön 
ryhmä

Lasten ja nuorten 
hyvinvointiryhmä

HYTE-ryhmä

Minkälaisella areenalla alueesi sisote-yhteistyötä johdetaan ja kehitetään?



SISOTE –yhteistyöryhmän rakennusosia

Mandaatti ja tehtävä

• Yhteistyöryhmän 
mandaatti on määritelty  
sopimuksella,  jäsenten 
mandaatti tulee 
edustamaltaan taholta 

• Ryhmän tehtävä voi olla 
kokoava kokonaisuus 
tai substanssikohtainen
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Ryhmän koko ja 
edustavuus

• Edustettuna kaikki 
kunnat ja koulutuksen 
järjestäjät

• Kaikkien kuntien 
edustajista 
muodostettu laaja 
ryhmä vai 
edustuksellisesti 
toimiva kokoonpano

Toiminnan muodot

• Puheenjohtajuus

• Koordinointi, 
valmistelu ja muistiot

• Kokouskäytännöt 
(kokousvälit, paikat)

• Edustuksellisten 
ryhmien viestintä ja 
vuorovaikutus koko 
alueelle



Sopimuksella sovittujen 
yhteistyörakenteiden lisäksi 
alueen ja kuntien sekä 
muiden koulutuksen 
järjestäjien ja sivistysalan 
toimijoiden  kesken on 
lukuisia eri teemoihin 
liittyviä yhteistyöryhmiä ja 
verkostoja.



Moninaiset ryhmät toistensa tukena
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SISOTE- yhdyspintojen 
kokoavat johdon 
yhteistyöryhmät 

Tehtäväkohtaisilla 
yhdyspinnoilla toimivat 

yhteistyöryhmät ja 
verkostot

Tehtävät ja 
mandaatti 
sopimuksella

Hankkeiden tai muun 
hyvän yhteistyön 

ympärille muodostuneet 
verkostot

Asiantuntijatieto
Kehittämistarpeiden 
tunnistaminen

Vuorovaikutus ja 
tietojen vaihto



SOTE-ammatillinen johtaminen ja 
pedagoginen johtaminen kohtaavat

• Miten johtajuus kouluissa näyttäytyy 
opiskeluhuollon palvelujen 
henkilöstölle? 

• Miten eri työnantajien, koulutuksen 
järjestäjän ja hyvinvointialueen, 
henkilöstö saadaan toimimaan 
vaihtuvissa tilanteissa joustavasti?

• Koulun toiminnasta vastaavan 
rehtorin rooli?

Tilanteita helpottaa, jos löytyy:

• Yhteisymmärrys tehtävänkuvista (mm. 
yhteisöllinen opiskeluhuolto 
kuraattorien ja psykologien työssä)

• Opiskeluhuollon suunnitelmissa 
määritellyt toimintamallit ja 
periaatteet

• Tahto ja yhteistyöasenne

• Tuki ylemmältä portaalta
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Johtajuutta arjen työssä
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Alueellinen 
näkökulma
yhteisine 
pelisääntöineen

Erilaisten kuntien 
tarpeet ja 
näkökulmat

Tasapaino ja toimivuus



www.localfinland.fi

Liisa Jurmu
liisa.jurmu@kuntaliitto.fi
050 479 6835
Twitter: @LiisaJurmu

www.localfinland.fi

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.localfinland.fi/
mailto:Liisa.jurmu@kuntaliitto.fi
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.localfinland.fi/


Merja Tervo ja Matti Selin

Kulttuuripalvelut / Vapaa-aika



Yhteiseloa yhdyspinnoilla
Ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin edistäminen Rovaniemellä



Rovaniemi - ikäihmisten kaupunki

Euroopan laajin pinta-alaltaan

Väkiluku vuoden 2021  lopussa 64 194 
henkilöä

Vuonna 2020 rovaniemeläisestä 
väestöstä noin 20 prosenttia on 65-
vuotiaita ja vanhempia. (Tilastokeskus)

Haasteina palveluiden saatavuus ja 
saavutettavuus



Kahden toimialan yhteinen työntekijä

Tehtävä perustettu 2018

Jaetut henkilöstökustannukset ja 
toimintamäärärahat (50/50)

Edistää kulttuurista vanhustyötä ja 
ikäihmisten kulttuurihyvinvointia

Tehtävinä tuottaminen, 
verkostotyö ja kehittäminen 



Kunnan Pojat

Kaupungin virallinen rytmiorkesteri 

Koottu rytmimusiikin 
ammattilaisista sekä 
palkkatukityöllistämisen avulla 
työllistetyistä ammattimuusikoista.

250-300 esiintymistä / vuosi

Ikäihmisten hoivakodit, 
päiväkeskukset, kylätalot ja matalan 
kynnyksen kohtaamispaikat



Verkostot ja yhteinen kehittäminen 

Aili-verkosto

Kulttuuriydyshenkilöiden verkosto

Maakunnallisen kulttuurin toimialan 
asiantuntijaryhmä

Kulttuurikirjaaminen

Etsivän kulttuurisen vanhustyön 
kehittäminen 

Työyhteisökehittäminen



Miten yhteistä tekemistä jatketaan 
tulevaisuuden yhdyspinnoilla?





KIITOS!



Sivistyksen ja 
soten yhdyspinnat



Opiskeluhuoltoa ja oppimista 
uudessa yhteistyössä

Irmeli Myllymäki



Järjestämisen roolit opiskeluhuollossa
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Kunta / Koulutuksen 
järjestäjä 

• Yhteisöllinen 
opiskeluhuolto, 
opiskeluhuollon 
kokonaisuus

• Koulujen ja 
oppilaitosten henkilöstö

• Koulutuksen järjestäjän 
opiskeluhuolto-
suunnitelma

Hyvinvointialue 

• Opiskeluhuollon 
palvelut: kuraattorit, 
psykologit, koulu-
terveydenhoitajat ja    -
lääkärit, neuvola

• Alueellinen 
opiskeluhuollon 
suunnitelma

Palvelujen 
saatavuus 

lähipalveluna, 
matalalla 

kynnyksellä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaista 
ja kuuluu kaikille toimijoille

Velvoite yhteistyöhön



Opiskeluhuollon yhteistyöryhmät
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Oppilaitoskohtainen 
monialainen 
opiskeluhuoltoryhmä

Koulutuksen 
järjestäjäkohtainen 
monialainen
opiskeluhuollon 
ohjausryhmä

Alueellinen opiskeluhuollon 
yhteistyöryhmä
• HVA:n muodostettava 

yhdessä kuntien kanssa 
• muiden koulutuksen 

järjestäjien edustus

Yksilökohtainen, tapauskohtaisesti koottava 
monialainen asiantuntijaryhmä



Vammaisten lasten aamu- ja 
iltapäivähoito uudistuksessa
• Keskeistä tietää, mihin lainsäädäntöön palvelu perustuu (perusopetuslain 

mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta/vammaispalvelussa määritelty lyhytaikainen 
huolenpito)

• Monissa kunnissa järjestetty yhteistyössä jakaen kustannukset sivistystoimen ja 
soten kesken, mm yhteinen henkilöstö, tilat 

• HE 191/2022 § 22 mom 5: ”Kunta voi tuottaa lyhytaikaista huolenpitoa siltä osin, 
kuin se on hyvinvointialueen ja kunnan tehtäväkokonaisuuksien toteuttamisen 
kannalta tarkoituksenmukaista.”
• Pykälä mahdollistaa vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan ostamisen 

kunnalta ilman kilpailutusta, ja kunta voi tuottaa palvelun yhtiöittämättä (HE s. 200).
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Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan 
peruskouluikäisen vaihtoehdot

HYVINVOINTIALUEKUNTA 

Lyhytaikainen huolenpito?Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta

• Hyvinvointialue järjestää
• Huom! Kunta voi tuottaa lyhytaikaista 

huolenpitoa siltä osin, kuin se on 
hyvinvointialueen ja kunnan 
tehtäväkokonaisuuksien toteuttamisen 
kannalta tarkoituksenmukaista

• Kunnalla voi järjestää apip-toimintaa (ei velvoitetta) 
• Kohdejoukko: 1. ja 2. vl sekä erityisen tuen oppilaat
• Toimintaan on haettava 
• Kunta ottaa lapsia toimintaan yhdenvertaisin 

periaattein
• Lähtökohtaisesti maksullinen toiminta
• Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina
• Lapsen koulumatkaetuuden käytön mahdollisuus tulee 

ottaa huomioon toimintaa järjestettäessä.  

• Rahoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 
mukaisesti (1705/2009), 50,24 M€ (TAE 2023)  



www.kuntaliitto.fi
www.kommunforbundet.fi

Irmeli Myllymäki
irmeli.myllymaki@kuntaliitto.fi
@IrmeliMyllymaki

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/


Sivistyksen ja 
soten yhdyspinnat



Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja, Vantaan kaupunki

25.11.2022

VAMMAISTEN LASTEN PÄIVÄ- JA 
LOMATOIMINTA 23.11.2022

Lyhytaikainen huolenpito-
hyvinvointialueen hankinta perusopetukselta



Vammaisten lasten päivä- ja lomatoiminnan 
nykytilan kuvaus

❑ Vammaispalvelu hankkii vammaisten lasten päivä- ja lomatoiminnan palvelut perusopetuksen 
vammaisopetuksen ryhmissä opiskeleville oppilaille vammaispalveluissa tehtävän päätöksen 
mukaisesti.

❑ Toiminnan piirissä on tällä hetkellä 204 lasta ja nuorta. Päivätoimintaa toteutetaan 10 toimipisteessä.

❑ Vammaisten lasten päivä- ja lomatoiminta järjestetään koulun opetuspäivinä ja osalla koulun loma-
ajoista. Päivätoiminnassa työskentelee noin 110 työntekijää.  Lomatoiminnassa työskentelee tämän 
lisäksi 50 työntekijää muista yksiköistä eli yhteensä noin 160 kaupungin vakinaista työntekijää. 

❑ Palvelu tarkoitettu perusopetusikäisille 1. luokan alkaessa elokuun alusta 9. luokan päättymiseen 
kesäkuun loppuun saakka

❑ Päivittäinen hoitoaika on klo 7.15-16.15



Uusi vammaislaki viivästyy

❑ Lakiesitys on ollut eduskuntakäsittelyssä ja valiokuntien käsittelyssä. Tämänhetkinen aikataulu ei 
todennäköisesti mahdollista lain voimaantuloa 1.1.2023 alkaen. 

❑ Epävirallisissa kommenteissa on kuultu, että lakia tultaneen käsittelemään vasta seuraavalla hallituskaudella.



Nykyisen sopimuksen siirto 
kaupungin ja hyvinvointialueen välille 

❑ Uutta lakia odotellessa Vantaalla päädytty ratkaisuun, jossa nykyistä sopimusta käsitellään siirtyvänä 
sopimuksena. 

❑ Samassa yhteydessä on tehty hinnan tarkistus. Edellinen tarkistus tehty 2018. 

❑ Sopimuksen siirtäminen mahdollistaa nykyisille palvelun piirissä oleville perheille keskeytymättömän 
palvelun jatkumisen.

❑ Neuvottelut sopimuksen siirrosta meneillään.



Kustannukset

• Sosterin ja Kason välille laadittiin sopimus vammaisten 
lasten päivä- ja lomatoiminnasta vuonna 2018. Silloin sen 
kustannusneutraaliksi hinnaksi muodostui 1,8, M€. 

• Oheisessa laskelmassa on päivitetty todellisiin 
kustannuksiin perustuva hinta. Uudessa hinnoittelussa 
huomioidaan toimintapaikkojen määrän kasvu, 
oppilasmäärän kasvu, hallinnollisen työn lisääntyminen.

• Lisäksi uutena kuluna uudessa laskelmassa huomioitu myös 
vyörytykset, kun organisaatiot ovat erillisiä. 

• Laskutus edelleen kvartaaleittain

Kustannusarvio:
Aamu- ja iltapäivän hoito 50,60€/päivä / oppilas
Arvio lomapäivän hoito 185€/ hoitopäivä / oppilas  (ei 
sis.kuljetusta)



Tuleva sopimus, kun laki on 
muutettu

❑ Tulevan sopimuksen palvelukuvaus ja sopimusluonnokset ovat valmisteilla eri työryhmissä.

❑ Sopimusneuvotteluja jatketaan keväällä kun tieto vammaispalvelulain valmistelusta selkeyttää aikataulua.

❑ Vuoden 2023 alusta toimitaan nykyisen sopimuksen ehdoin.



Kysymyksiä, kommentteja

Kiitos!



Lisätietoa keskeneräisistä asioista



Muita tarkennuksia / työryhmässä 
valmistelussa

Uudessa lainsäädännössä palvelu ei enää perustu kehitysvammaisten erityishuoltoon

Käsittelyssä olevassa vammaispalvelulaissa toiminta on nimikkeellä lyhytaikainen huolenpito

”STM: Lyhytaikaista huolenpitoa olisivat esimerkiksi ns. tilapäishoito, lomituspalvelut sekä koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminta silloin, jos koulun järjestämä ensisijaisesti toteutettava palvelu ei olisi lapselle hänen 
vammansa aiheuttamien erityisten tarpeiden vuoksi sopivaa.”



Uuden sopimuksen palvelukuvauksessa 
määriteltyjä asioita

• Palvelu tarkoitettu perusopetusikäisille 1. luokan alkaessa elokuun alusta 9. luokan päättymiseen kesäkuun 
loppuun saakka

• Hyvinvointialue osoittaa kenellä on oikeus saada palvelua

• Hoito on ryhmämuotoista

• Henkilökunta on palveluntuottajan henkilöstöä

• Hoitoaika klo 7.15-16.15

• Kuljetukset ryhmäkuljetuksia, hyvinvointialue vastaa kuljetuksista loma-aikoina ja mikäli oppilas siirtyy 
tilapäishoitoon. Palveluntuottaja vastaa kuljetuksista vain oppilaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta

• Lomatoiminnan järjestämispäivät

• Henkilökunnan pätevyysvaatimukset

• Samalla palvelukuvauksella voidaan hankkia palvelua myös muilta toimijoilta. Perusopetuksen kanssa 
sovittavat tarkentavat asiat kirjataan sopimukseen



Yhdessä sovittuja asioita kirjattavaksi 
sopimukseen

• Toimintaa toteuttaa edelleen sama henkilöstö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimintaa toteuttavista vain 
osalla on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus. Osalla henkilöstöä koulutus on koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto tai vastaava

• Toimintaa toteutetaan kouluilla, koulun tiloissa, osallistujilla ei ole siirtymiä päivän aikana

• Loma-aikoina toimintaa voidaan keskittää

• Toimintaa järjestetään samoina päivinä kuin tällä hetkellä: koulupäivät (- 5 poikkeuspäivää), lomat (poislukien
joulukuu, heinäkuu ja 2 päivää syyslomasta, yksi suunnittelupäivä)

• Toiminta-aika on 7.15-16.15. 

• Päivätoiminnassa tarjotaan välipala (kouluajalla koululounas), loma-aikoina lounas ja välipala

• Hyvinvointialue vastaa toiminnan järjestämisestä sillä ajalla kun sitä ei järjestä koulu

• Lääkehoitoa voidaan toteuttaa samoin perustein kuin koulupäivän aikana (ei lääkehoitolupia tai pistoslupia)

• Perusopetuksessa lisätään ensiapukoulutusta, jotta voidaan saavuttaa tavoite ensiapukoulutettu jokaisessa 
työvuorossa. Tähän kuitenkin tarvitaan siirtymäaika

• Koulun henkilöstö tekee jatkossakin palveluohjausta palvelun osalta



Asioita joista tulisi vielä sopia

• Kuinka toimimme sellaisen vammaisopetuksessa opiskelevan oppilaan kohdalla, joka tarvitsee hoitoa 
koulupäivän ulkopuolella, mutta ei pysty ryhmämuotoiseen toimintaan

• Rajoittamistoimet: koulupäivän aikana lainsäädäntö perusopetuslaista, koulupäivän ulkopuolella ei

• Lääkepoikkeamista ilmoittaminen

• Kirjaaminen: järjestelmä tai tapa, tietosuoja.

• Hakuprosessi: miten haetaan, kuka hoitaa hakuprosessin. Palveluohjausta koululta, mutta haku ja päätökset 
hyvinvointialueelta

• Tiedonsiirto päätöksenteossa (hyvinvointialueelle tieto oppilaan opiskelusta vammaisopetuksessa, 
perusopetukseen tieto päätöksestä ja oikeudesta osallistua)

• Apuvälineiden hankinta (nostolaitteet, wc-istuimet jne.)

• Haastavat kuljetustilanteet

• Millä aikataululla hoidon tarpeeseen tulee reagoida

• Tiedottaminen huoltajille
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Esityksen rakenne

•Opiskeluhuollon valmistelun tehtävät

•Opiskeluhuolto hva:n organisaatiorakenteessa

•Opiskeluhuollon yhteistyörakenteet ja suunnitelmat

•Opiskeluhuollon tilannekuva ja resurssointi

• Alueellisia erityispiirteitä ja toimintakäytäntöjä

• Ajankohtaisia huomioita opiskeluhuollon siirtymän 
valmistelusta



Tilannekuvaa LAPE-palvelujen 
kehittämistarpeesta

• Peruspalvelujen järjestäjien haasteet kiteytyivät 
korjaavien palvelujen runsaaseen käyttöön ja 
korkeisiin kustannuksiin kevyempiin palveluihin 
nähden. 

• Lasten ja nuorten mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen järjestelmä näyttäytyi edelleen 
erikoissairaanhoitopainotteisena, pirstaleisena ja 
koordinoimattomana. 

• Järjestäjäkohtaisina keinoina nousivat esiin –
ennaltaehkäisevien palvelujen ja toimintojen 
kehittämisen ja resursoinnin rinnalla – myös 
monialaiset ja integroidut palvelut.

Mikko Hulkkonen
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Opiskeluhuollon siirtymisen valmistelutehtävät

• Tavoitteet: 

• Tunnistaa ja kuvata lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden yhdyspinnoilla tuotettavat palvelut 
ja prosessit. 

• Tunnistaa ja määrittää toimijoiden välisen 
yhteistyön edellyttämät yhteistoimintarakenteet, 
toimintamallit sekä tiedonkulku. 

• Valmistelun vaiheet: 

• 1) tehdään nykytila-analyysi 

• 2) perustetaan työryhmä/yhteistyöverkosto 

• 3) määritetään palvelut ja asiakaspolut 

• 4) määritetään toimintamalli, tavoitteet sekä 
toimijoiden vastuut 

• 5) linkitetään toiminta hva:n palvelustrategiaan, 
talousraportointiin ja alueelliseen 
hyvinvointikertomukseen 

• 6) suunnitellaan toiminnan seuranta- ja 
arviointimalli (omavalvonta) 
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Palvelualueet





Varsinais-Suomen perhekeskuskehittäminen osana 
Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta
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Opiskeluhuollon yhteistyörakenteet ja 
suunnitelmat

•Alueellisen opiskeluhuollon 
yhteistyöryhmän (OphL 14 a §, ThL 15 a 
§) kokoaminen aloitettu

•Alueellisen
opiskeluhuoltosuunnitelman (OphL 13 
a §) luonnoksen laatiminen aloitettu

• ”Opiskeluhuollon yhteistyörakenne ja -
käytännöt tulee sovittaa osaksi kunnan ja 
hyvinvointialueen laajempaa 
yhteistyökokonaisuutta.”
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Ajankohtaista opiskeluhuollon siirtymän valmistelusta

•Yhteydenpito kansallisesti opiskeluhuollon toimijoiden kanssa, 
jotta voidaan hyödyntää yhteiset ja jaettavat valmistelutehtävät 

•Rekrytoinnit: toimivan johdon kaipuu

•Resurssointi ja resurssien kohdentaminen: miten turvataan 
henkilöstön riittävyys ja työn painottuminen yhteisölliseen 
työhön?

•Yhteistyörakenteiden toimivuus: miten varmistetaan laajojen 
yhteistyörakenteiden elävyys ja kyky tosiasialliseen ohjaukseen?

•Yhteiskäyttöjärjestelmän (Wilma) käyttö: kansallinen linjaus?

•Yhteisten toimintakäytäntöjen jatkokehittäminen
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Mikko Hulkkonen
mikko.hulkkonen@rusko.fi
044 4333 523

mailto:mikko.hulkkonen@rusko.fi


Opiskeluhuolto 
kaksikielisellä 
hyvinvointialueella,

Eeva-Kaisa Ikonen, 
sivistysjohtaja, Kirkkonummi



Monimuotoinen Länsi-Uusimaa

Väestö 478 919 (31.12.2021)

Väkiluku Espoo 297 132 – Inkoo 5353 
Kirkkonummi 40 433

Väkiluvun Espoo 1,5 % – Hanko -0,8 %
muutos Kirkkonummi 0,9 %

Suomenkielisiä Karkkila 92,2 % – Raasepori 30,7 %
Kirkkonummi 74,4 %

Ruotsinkielisiä Raasepori 64,1 % – Karkkila 0,7%
Kirkkonummi 15,7 %

Vieraskielisiä Espoo 20,1 % – Hanko 4,6 %
Kirkkonummi 9,9 %



Muutoksen osina
✓ Väestörakenteen muutos

✓ Kansalliskielten erityistehtävä

✓ Ruotsinkieliset verkostot yli alueiden

✓ Erilaiset tavat tuottaa palveluita
• Kuntayhtymät; ulkoistetut palvelut, sopimukset

• Arviointi- ja seurantamenetelmät; yhteydenottotavat

• Hankkeet ja hankehenkilöstö; työnkuvat; mitoitukset jne.



Mikä tukee, mikä mietityttää?

Tiivis kuntaverkoston yhteistyö jo     
suunnitteluvaiheessa

Aiempi yhteistyö hva-organisaatioon 
kuuluvien kanssa

Ison alueen järjestäytymisen hitaus > 
olennaiset rekrytoinnit viime hetkille

Yhdyspintafoorumien (hyte-rakenteet) 
järjestäytyminen kesken 

Kuntien erilaiset toiveet ja käytännöt –
yhdenvertaisuus?

Kesken olevien asiakasprosessien 
jatkuminen

Tiedonsiirrot ja järjestelmät sekä tietosuoja

Yhteisöllisen opiskeluhuollon johtaminen!





Koulutuksen järjestäjän 
monialainen 

opiskeluhuollon 
ohjausryhmä

Alueellinen 
opiskeluhuollon 
yhteistyöryhmä

Oppilaitoskohtaiset 
monialaiset 

opiskeluhuoltoryhmät

Missä mennään Länsi-Uudellamaalla?



Missä mennään Länsi-Uudellamaalla?

1. Opiskeluhuollon päälliköiden rekrytointi valmis

2. Palvelujen yhdenmukaistaminen käynnissä
• palvelukuvaukset ja palvelutuotteet,  

psykologipalvelujen kilpailutus, tutkimuskriteerit, 
tutkimuspyyntökäytännöt 

3. ICT-ratkaisujen laadinta käynnissä
• ICT- ja digi-infra; verkkoyhteydet
• Wilma- / Primus / Aura -käyttöoikeuksiin liittyvä

selvitystyö käynnissä
• LUVN-nettisivuja rakennetaan ; keskitetty

ohjauspuhelin?



Jatkumon kysymys?

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13§

opiskeluhuoltopalvelujen alueellisen toteuttamisen 
tavoitteet ja keskeiset periaatteet

hyvinvointialueen alueella sijaitsevien koulutuksen 
järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmista ilmenneet 
arviot opiskeluhuoltopalvelujen kokonaistarpeesta

suunnitelma opiskeluhuoltopalvelujen voimavarojen 
kohdentamisesta

suunnitelma hyvinvointialueen ja koulutuksen 
järjestäjien välisestä yhteistyöstä opiskeluhuollon 

kokonaisuuden toteuttamiseksi

arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja   
käytettävissä olevista opiskeluhuolto-palveluista

oppilaitosyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen 
opiskeluhuollon edistämiseksi ja tarvittavien 

tukitoimien järjestämiseksi

yhteistyön järjestäminen opiskelijoiden ja heidän 
perheidensä sekä oppilaitoksessa 

työskentelevien ja muiden opiskelijoiden 
hyvinvointia tukevien tahojen kanssa





Yhteisöllinen opiskeluhuolto on 
yksi koulutuksen järjestämisen
keskeisimpiä tehtäviä. 

Sen vahvistaminen ei saa jäädä
hva-uudistuksen jalkoihin!



Kiitos! Sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen
eeva-kaisa.ikonen@kirkkonummi.fi

040 528 4959

mailto:eeva-kaisa.ikonen@kirkkonummi.fi


Sivistyksen ja 
soten yhdyspinnat



Tulevat yhdyspintafoorumit

25.11.2022   Sivistyksen ja soten yhdyspinnat
16.12.2022   Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen
20.1.2023 Kotoutuminen
24.2.2023 Varautuminen ja turvallisuus
24.3.2023 Elinvoimaiset alueet

Yhdyspintafoorumit toteutetaan perjantaisin 

kello 9-11 KuntaTV:n kautta. 


