
Kysymykset 1.6 ja 7.6 lasten, nuorten ja perheiden palvelut Pohjois-Savon hyvinvointialueella-

webinaarista 

 

Missä nepsy-palvelut on kokonaisuudessa? Se olisi hyvä saada vammaispalveluiden yhteyteen tai 

ainakin erilliseksi mielenterveyspalveluista. Ja tärkeä saada näkyväksi. 

→Hyvä huomio. Hankkeeiden tuella pilotoinnissa Nepsy-tiimi, joka tukee 

matalalla kynnyksellä lapsia, perheitä sekä myös sivistystoimen ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisia perustasolla eli osana peruspalveluita. Kokonaisuus 

rakentumassa, huomioitava, että alueellisesti yhdenmukainen malli tavoitteena. 

 

Itse mietin, että missään ei ole käsitettä kouluterveydenhuolto, vaan puhutaan vain 

opiskeluhuollosta. Kouluterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon sisällöt ovat kuitenkin 

hieman erilaiset. 

➔ Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että 

lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu 

opiskelijahuolto eli opiskeluhuollon palveluita ovat psykologi- ja 

kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 

➔ Kyllä, oikeassa olet eli tavoitteena on, että Pohjois-Savon hyvinvointialueella 

opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto muodostavat monialaisen 

palvelukokonaisuuden.  Lisäksi esiopetukseen osallistuvien opiskeluhuollon 

palvelut tuotettaisi terveydenhuollon osalta lastenneuvolasta. Opiskeluhuollon 

lääkäripalvelut on suunniteltu tuotettavaksi sote-keskuksesta. 

 

Neuvola & varhaiskasvatus ja koulu & kouluterveydenhuolto on ihan a ja o lapsille ja nuorille. 

Monen lapsen ja nuorten oireilu johtuu riittämättömästä tuesta päiväkodissa ja koulussa. Koulu ei 

aina ole lapsikuntoinen. Sote-palveluissa ei saa eikä ole järkevää/inhimillistä maksaa 

riittämättömiä resursseja varhaiskasvatuksessa ja koulussa. 

→Erittäin tärkeä kommentti. Tähän tulee tueksi mm. tuo HYTE -rakenne eli velvoite 

laatia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma yhdessä kuntien kanssa ja sitoa se 

suunnitelma kuntien strategia ja taloussuunnitteluun. Lisäksi ajatuksena, että PSHVA 

osoittaa edustajansa kuntien hyte-työryhmään. 

 

Hienoja suunnitelmia, tavoitteita ja lupauksia. Miten riittävää resurssointia on jo mietitty, jotta 

nämä odotukset toteutuvat? 

→Tämä kommentti osui kyllä ytimeen. Valmistelun aikana on kyllä ollut käytettävissä 

esiselvitykset eri organisaatioiden käytössä olevista nykyisistä resursseista. Tarkempi 

resurssien arviointi koko alueen näkökulmasta alkaa hyvinvointialueen 



talousarviovalmistelun yhteydessä, joka käynnistynee kesäkuussa. Tämä on siten 

erittäin tärkeä vaihe saada näkyväksi kokonaisuus. 

  

Kuinka Yhdessä aika eroaa yksilöllisestä oppilas/opiskeluhuollosta? Käytetäänkö näitä jatkossa 

rinnakkain? 

→Yhdessä aikaa käytetään rinnakkain yksilöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon kanssa, 

eivät poissulje toisiaan. Yksilöllinen ohr pohjautuu lakiin ja koulumaailmassa 

toimitaan tietenkin lain säätämällä tavalla. Ajatuksena on, että Yhdessä aika olisi vielä 

varhaisempi ”työkalu” lasten, nuorten ja perheiden haasteisiin. Tällä hetkellä kunnat 

ovat tehneet rajauksia yksilöllisen ohr-työn ja Yhdessä ajan osalta esim. siten, että 

Yhdessä aika järjestetään silloin kun on tarve pohtia vanhemmuuteen liittyviä asioita 

ja kun on kyse kouluikäisen lapsen asioista →yksilöllinen ohr. Yhdessä aika voi olla 

sopivampi vaihtoehto myös siinä vaiheessa kun tukea tarvitaan enemmän kotiin kuin 

koulun arkeen.  

  

 

 


