
Mihin tarpeeseen kehittämistyö vastaa? Miten kehitettiin?

Opiskeluhuollon yhteistyöprosessien avulla halutaan vahvistaa 
horisontaalista että vertikaalista integraatiota eri ammattilaisten 
ja sidosryhmien kanssa.

Tavoitteena on, että jatkossa tehtäisiin vähemmän päällekkäistä 
työtä ja asiakkaan kannalta oleellinen tieto siirtyisi 
tehokkaammin oleellisten toimijoiden välillä. 

Opiskeluhuollon prosessit sisältävät kolme prosessia:
-Koulu-/opiskeluterveydenhuollon ja psykologin/kuraattorin 
yhteistyön tiivistäminen
-Oppilaitoksen ja koulun läheteprosessi 
-Yhteisestä työnjaosta sopiminen

Mallia on työstetty mm. opiskeluhuollon 
projektiryhmässä, yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
kehittäjäryhmässä, integraatiotyöryhmässä sekä 
hankkeen puitteissa järjestetyssä Oppimisverkostossa.

Lisäksi mallista on saatu palautetta Helsingin koulu-
/opiskeluterveydenhuolta sekä perusopetuksen ja toisen 
asteen psykologeilta ja kuraattoreilta. Mallia on myös 
kommentoineet erityisen ja vaativan tason Oppimisen ja 
kehityksen työryhmä sekä hankesuunnittelijat. 

Kehittämisen tuloksena valmisteltiin mallit, joita on 
pilotoinneista saatujen palautteiden perusteella 
muokattu.

Opiskeluhuollon yhteistyöprosessit 
(perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio)

- Opiskeluhuollon prosessien avulla halutaan vahvistaa opiskeluhuollon työntekijöiden (terveydenhoitajan, lääkärin, 
psykologin ja kuraattorin) yhteistyötä, vähentää päällekkäistä ja irrallista opiskeluhuollollista asiakastyötä, tehostaa 
tiedonkulkua työntekijöiden välillä sekä tehdä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä tarjota 
perheille/lapselle/nuorelle aiempaa parempi asiakaskokemus

- Opiskeluhuollon yhteistyöprosessit kehitettiin osana pääkaupunkiseudun LAPE-hanketta (lapsi- ja perhepalvelujen 
muutosohjelma) 2017-2018



Tietoa malleista
• Yhteistyön tiivistämisen mallit pitää sisällään kolme erillistä mallia:

• Koulu-/opiskeluterveydenhuollon ja psykologin/kuraattorin yhteistyön 
tiivistäminen

• Oppilaitoksen ja koulun läheteprosessi 
• Yhteisestä työnjaosta sopiminen

• Malleissa on kuvattuna toimintaprosessit, joiden mukaan suositellaan 
toimittavan

• Mallit on hyvä käydä läpi lukuvuoden alussa kunkin yksikön 
yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä tai erikseen lääkärin, 
terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin tapaamisessa

• Samalla voidaan sopia yksikön sisäisistä käytänteistä, jotka mahdollisesti 
eroavat mallissa kuvatuista prosesseista

18.12.2017



KOULU-/OPISKELUTERVEYDENHUOLLON JA 
KURAATTORIN/PSYKOLOGIN YHTEISTYÖ

25.10.20183

1. LUKUKAUDEN ALUSSA 
KÄYDÄÄN LÄPI 

- Laajojen lääkärintarkastusten 
ja laaja-alaisten 
terveystarkastusten aikataulu 
sekä yhteensovittaminen 
muuhun yhteisölliseen 
opiskeluhuollon työhön esim. 
Luokkatasokäsittelyt, move-
mittaukset

- Päivitetty tieto tehostetun ja 
erityisen tuen oppilaista 
mahdollisuus kohdentaa 
terveystarkastukset tukea 
tarvitseviin

- Koululääkäri osallistuu 
opiskeluhuoltoryhmän 
kokoukseen lukuvuoden alussa

- Terveydenhoitaja siirtää 
yhteisöllisen opiskeluhuollon 
kokouksien asioista lääkärille 
oleellisen tiedon lukuvuoden 
aikana

2. TARPEEN MUKAINEN 
TIEDONSIIRTO 
- Tiedonsiirto molempiin suuntiin:

- Psykologi tai kuraattori 
terveydenhoitaja tai lääkäri

- Lääkäri tai terveydenhoitaja 
 psykologi tai kuraattori

- Kukin työntekijä arvioi yhdessä 
asiakkaan kanssa tiedonsiirron 
tarpeellisuuden

Tiedonsiirto 
sallitaan

Tiedonsiirto 
kielletään

3. SIIRRETÄÄN 
TARPEEN 
MUKAINEN TIETO 
JA ARVIOIDAAN 
YHTEISVASTAAN-
OTON TARVETTA4. YHTEISVASTAANOTTO TAI 

MONIALAINEN 
ASIANTUNTIJARYHMÄ

4. LAAJA-ALAINEN 
TARKASTUS TAI 
PSYKOLOGIN/KURAATTORIN 
KÄYNTI

Yhteisöllisen opiskeluhuollon 
kokouksessa käsitellään 

lääkärin ja terveydenhoitajan 
tarkastuksissa tai psykologin ja 

kuraattorin käynneillä esiin 
nousseita ilmiöitä yleisellä 

tasolla

3. TUKI JATKUU 
-tarvittaessa 
sosiaalihuoltolain 
mukainen 
palvelutarpeen arviointi 
tai 
lastensuojeluilmoitus



KOULUN JA OPPILAITOSTEN LÄHETEPROSESSI
1. ARVIO 
OPPILAAN/OPISKELIJAN 
TILANTEESTA 
- opiskeluhuollon palveluiden 
keskinäinen konsultointi (th, 
lääkäri, psy. ja kur.) 
 tiedonsiirtolupa
 käydään läpi keskeiset 
arviointi- tai tutkimustulokset, 
perheen/lapsen/nuoren 
motivaatio, mahdolliset 
pulmakohdat sekä 
lisäselvittelytarpeet
 Yhteisvastaanotto 
tarvittaessa, mikäli esim. 
lähetteen syy epäselvä, 
motivaatio heikko, useita 
pulmakohtia

3. EHDOTETAAN 
LÄHETETTÄ
- arvion läpikäynti oppilaan 
/opiskelijan ja huoltajien 
kanssa 
- motivoiva keskustelu
- lähetekäytänteiden 
avaaminen ja 
erikoissairaanhoidon 
prosessin avaaminen
- tiedonsiirtolupa

2. YHTEISTYÖTAHON 
KONSULTOINTI 
-suositeltavaa, jos mietitään 
niveltämistä toiselle toimijalle, 
lähetettä, jatkotutkimustarvetta ym.
-lievät/keskivaikeat pulmat  esim. 
perhekeskus
-keskivaikeat  esim. mt-pulmissa 
Varhain lapset ja nuoret
-vaikea-asteiset/komplisoituneet 
erikoissairaanhoito

4. HUOLTAJAT/ TÄYSI-
IKÄINEN OPISKELIJA 
VARAA LÄÄKÄRIN 
VASTAANOTTOAJAN 
TERVEYDENHOITAJA-
LTA (mikäli lääkäri ei ole 
itse tehnyt arviota) tai 
TERVEYDENHOITAJA 
ON YHTEYDESSÄ 
HUOLTAJIIN/
OPISKELIJAAN 
AJANVARAAMISESTA
-kuraattorin/psykologin 
yhteenveto tai lausunto 
ja muu oleellinen tieto 
-opettajan yhteenveto 
(esim. uusin 
pedagoginen asiakirja)

6. LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO
- opiskeluhuollon palveluiden 

keskenäinen tiedonvaihto/tietojen 
päivitys tarvittaessa

- Tarvittaessa yhteisvastaanotto

7. LÄHETE HYLÄTÄÄN
-lääkärin/
terveydenhoitajan kautta tieto kuraattorille
/psykologille
-jatkosuunnitelma perheen, lapsen/nuoren kanssa ja tarvittaessa 
yhteinen vastaanottoaika

7. LÄHETE HYVÄKSYTÄÄN 
-lähetteen vastaanottaja kutsuu lähettävän tahon oleelliset toimijat 
yhteistyöhön (työnjaosta sopiminen)
-tiedonsiirto hoidon vaiheesta ja tarvittavien tietojen täydentäminen

Kiireellisissä, 
akuuteissa 

tilanteissa muista 
joustavuus



YHTEISESTÄ TYÖNJAOSTA SOPIMINEN 
KOULUN/OPPILAITOKSEN KANSSA

1. YHTEISTYÖKUMPPANI 
EHDOTTAA YHTEISTYÖTÄ 
/TYÖNJAOSTA SOPIMINEN 
TILANTEISSA, JOISSA LAPSEN 
ASIOISSA ON MUKANA 
LAAJEMPI 
VERKOSTO/USEAMPIA 
TOIMIJOITA
-koskee mm. hoito- tai 
interventiosuunnitelman 
toteuttamista, seurantaa (esim. 
lääkeseuranta), psykologin 
tutkimuksia
-yhteistyö koulun/oppilaitosten 
kanssa asiakkuuden alusta saakka 
 verkostoneuvottelu, jossa 
työnjaosta sovitaan lapsen/nuoren 
edun mukaisesti
 koulun/oppilaitoksen 
monialaisen asiantuntijaryhmän 
vastuuhenkilö siirtää tiedon muulle 
ryhmälle

2.TIEDONSIIRTO JA TOIMINTA, 
MIKÄLI VERKOSTONEUVOTTELU 
EI MAHDOLLINEN
-tiedonsiirto vastuu työntekijän 
toimesta perheen, lapsen/nuoren 
suostumuksella koululle/oppilaitokselle 
oleellisista työnjaollisista asioista (mm. 
hoito- tai interventiosuunnitelma, 
asiakkuuden päättyminen/siirtyminen, 
seuranta, tutkimustarve)
 tiedonsiirto ei vain järjestelmien tai 
perheen muistin varassa

3. EHDOTETUN 
TYÖNJAON ARVIOINTI 
-esiopetuksessa 
/koululla/oppilaitoksessa 
arvioidaan työnjakoon 
liittyvää ehdotusta 
huoltajien ja 
pedagogien näkemys
tuen tarve, nykyiset 
tukitoimet
arjessa näkyvät 
oppimisen, kehityksen 
tai käytöksen pulmat
tarvittaessa oman 
ammattiryhmän tai 
esimiehen konsultointi

4. EHDOTETTUUN 
TYÖNJAKOON EI VOIDA 
SITOUTUA
-tieto arviosta, tilanteen 
seurannasta ja tukitoimista 
yhteistyötaholle
-sovitaan verkostossa, 
miten lasta/nuorta tuetaan

4.TYÖNJAON JÄLKEINEN SEURANTA
-sovitun työnjaon mukainen toiminta
-verkostoneuvottelu, mikäli 
työnjakoehdotus on liittynyt toisen toimijan 
toteuttamaan psykologin tutkimukseen, 
interventioon tai seurantaan 
 Hoitosuunnitelman ja tukitoimien 
päivittäminen yhteistyössä perheen, 
lapsen/nuoren ja verkoston kanssa
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