


TOIMINTATUTKIMUS 3

Yhteisen ymmärryksen luominen 
ja sen hyödyntäminen 
palveluinnovoinnissa



OPPILASHUOLLON 
PALVELUTARJONNAN 
KEHITTÄMINEN 

TUTKIMUSKOHDE



OPPILASHUOLTO JA OPPILASHUOLLON PALVELUT 

KOULUTERVEYDENHUOLTO
•Kouluterveydenhoitajat
•Koululääkärit

PSYKOSOSIAALINEN 
OPPILASHUOLTOTYÖ
•Koulukuraattorit
•Psykologit

KASVATUS- JA 
OPETUSTOIMI
•Opettajat
•Erityisopettajat
•Oppilaanohjaus
•Muut koululla toimivat aikuiset

oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 
hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen 
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toiminta 
kouluyhteisössä.



HAASTE

Oppilas-
huollon 
palvelut

Perhe-
neuvola

LPR 
Kaupungin 
kasvatus- ja 
opetustoimi

Lasten-
psykiatria

Nuoriso-
psykiatria 

Lasten-
suojelu

Lapsi- ja 
nuoriso-

vastaanotto



TAVOITTEET

Kehityshankkeen käytännönläheisenä 
tavoitteena oli:
1. auttaa palveluihin liittyviä osapuolia ymmärtämään 

paremmin toistensa tarpeita, tavoitteita ja haasteita;
2. lisätä tietoisuutta asiakkaiden tarpeista; 
3. auttaa asianomaisia luomaan yhteisen tavoitteen 

oppilashuollon palveluiden kehityssuunnasta

Tutkimuksellisessa mielessä hanke pyrki: 
1. selvittämään oppilashuollon palveluiden 

toimintaympäristön nykytilaa
2. kehittämään, kokeilemaan ja evaluoimaan yhteisen 

ymmärryksen luomiseen tähtääviä käytännön 
toimintatapoja



16.4.2013 Huoltajien kuulemistilaisuus, Skinnarilan Hovi
í 5 huoltajaa
í Hyvät / huonot asiat, tavoiteltavat ominaispiirteet

24.4.2013 Yhteisten tavoitteiden kiteytys, LPR keskussairaala
í 7 yksikköä , 11 osallistujaa
í Tavoitteen kiteytys, vuorovaikutuksen periaatteet, toimintaa 

tukevat työkalut ja rakenteet

7.1.2013 GDSS-laboratorio, LUT
í 12 yksikköä, 26 osallistujaa
í Hyvät / huonot asiat nykytilassa
í Tavoiteltavat ominaispiirteet
í Asiakkaat

31.1.2013 Alustavien tulosten esitys 
EKSOTEn ja LPR Kasvatus- ja 
opetustoimen yhteinen strategiapäivä

12.2.2013 Kehitystoimenpiteiden ideointi, LPR keskussairaala
í 7 yksikköä, 14 osallistujaa
í Kehitysehdotusten ideointi nykytilan havaintojen pohjalta

YMMÄRRYKSEN 
LISÄÄMINEN

ASIAKKAAN 
KUULEMINEN

YHTEINEN 
KEHITTÄMINEN

YHTEISEN KEHITTÄMISEN TOIMENPITEET
14.6.2013 Yhteisten tavoitteiden kiteytys, LPR keskussairaala



HAVAINTOJA: YHTEISEN PÄÄMÄÄRÄN TÄRKEYS



HAVAINTOJA: TAVOITTEIDEN EROAVAISUUDET



Palvelukartta (työkuvat)
Kuvaus hoidon porrastuksesta

Kriisitilanteen apu 

Moniammatillisten
palavereiden laadun 

kehittäminen 

Oppilashuoltotyöryhmässä sovitaan lapsen asiaan 
vastuuhenkilö, jonka asia on koordinoida koko prosessia 

(tarvittava monialaisuus huomioiden) 

Sovitut pelisäännöt ja
niistä kiinni pitäminen

Eskarilaisen psykologi + 
kuraattori -palveluiden 

kehittäminen
Hoitokäytäntöjen kuvaaminen, 

yhdessä mietityt 
kiireellisyysluokitukset

Psykologit kouluissa näkyvillä 
Kaikkien toimijoiden 
perustehtävät selvillä 

Aito keskustelu verkostoneuvotteluissa, 
onko lapsen käytös normaalia, ylireagointia 

… Toimijat /työntekijät perheen ympärillä 
Asioiden puhuminen 

suoraan, luottamuksella on 
tärkeää

Tuki arkeen Æ arjen toimijat 
tulevat näin hoitoprosessiin 
mukaan ja Æ kuntouttavat 
tahtomattaankin 

ESIMERKKI TYÖPAJAN TUOTOKSIA:
KEHITYSEHDOTUKSIA



1. Ole läsnä
2. Keskity kuuntelemaan
3. Kunnioita toisia ja toisten aikaa
4. Muista punainen lanka ja kanna vastuu yhteisestä 

päämäärästä
5. Tee mitä lupaat
6. Vaikuta ilmapiiriin myönteisesti
7. Ole realistinen ja selkeä
8. Osoita että arvostat muita ja erilaisia mielipiteitä
9. Hyväksy, että asiat eivät aina ratkea heti
10. Luo toivoa

ESIMERKKI TYÖPAJAN TUOTOKSIA:
VUOROVAIKUTUKSEN 10 KÄSKYÄ


