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Hyvinvoiva 
oppilas

Kouluterveyden 
huolto

Kuraattoripalvelu

Koulunkäynnin-
ohjaajapalvelu

Erityispedagoginen 
tuki

Joustavat 
tukimuodot

Psykiatrisen 
sairaanhoitajan 

palvelu

Psykkologipalvelu

23.5.2018 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste
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Ammattinimike Resurssin 
myöntämisperusteet 

Koulua/ammat- 
tilainen 
Oppilasta/ammat- 
tilainen 

Muuta huomioitavaa (esim. siirtymisiin käytetty aika jne.) 

psykiatrinen 
sairaanhoitaja/psyykkari 

-  oppilasmäärä  
- erityisen tuen 
oppilaiden määrä 

-1-6 koulua/psyykkari 

-600-1100 oppilasta/psyykkari 
- Resurssien jaossa on myös huomioitu reuna-alueiden koulujen välisiin siirtymiin käytetty aika 

koulupsykologi -oppilasmäärä 
-erityisen tuen 
oppilaiden määrä  
 

2-4 koulua ja 2-5 
esiopetusyksikköä/psykologi 
 
700-1000 oppilasta/psykologi 
Huom. Luvusta puuttuvat 
aikuisopiskelijat! 

Suositus on maksimissaan 2-3 yksikköä ja 6-800 oppilasta/psykologi 

koulukuraattori -oppilasmäärä 
-erityisen tuen 
oppilaiden määrä 
-jopo 

-varhaiskasvatuksen kuraattorilla noin 
40 (?) varhaiskasvatuksen yksikköä 
 
-jopokuraattoreilla 2 
joporyhmää/kuraattori 
 
-perusasteen ja toisen asteen 
koulukuraattorilla 2-6 
koulua/oppilaitosta 
-noin 850-1200 oppilasta/opiskelijaa 
/kuraattori perusasteella ja toisella 
asteella 

Suositus (Talentia) on maks. 3 oppilaitosta ja 600 oppilasta. 
Koulun sosiaalityön mitoituksen pohjaksi on otettava ensisijaisesti koko oppilaspohja 
sekä kouluyhteisöjen määrä, koska työ pohjautuu yhteisölliseen työotteeseen. 
Yksilötyön osalta sovelletaan lastensuojelun lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän lapsiasiakkaiden enimmäismäärää eli 40 oppilasta. 

kouluterveydenhoitaja - oppilasmäärä 
- erityisen tuen 
oppilasmäärä 
- S2-oppilaat 

- 1 – 4 koulua / terveydenhoitaja Suositus: Kokopäiväistä kouluterveydenhoitajaa kohden on 600, korkeintaan 700 oppilasta 
tai 140 oppilasta/viikkotyöpäivä. 
· Jos kouluterveydenhoitaja toimii useammassa koulussa, oppilaita tulee olla tätä vähemmän, koska matkoihin, 
yhteistyöhön, oppilashuoltotyöhön ja muihin järjestelyihin kuluu aikaa. 
· Kun koulussa on yli 800 oppilasta, psykososiaalisen tuen tarve lisääntyy ja näin suurissa kouluissa tulisi olla 
kaksi päätoimista kouluterveydenhoitajaa. 
· Koululääkärillä tulee olla vähintään yksi viikkotyöpäivä noin 500 oppilasta kohti. Jos lääkäri toimii 
kokopäiväisesti kouluterveydenhuollossa ja vastaa osittain myös oppilaiden sairaanhoidosta, voi oppilasmäärä 
olla noin 2 100 (vrt. työterveyshuolto). 
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Joustavat tukimuodot

Joustavien tukimuotojen myöntämisperusteet ovat aina yksilökohtaiset. Useimmiten tuki voidaan tuodaan omaan toimintaympäristöön. Mikäli samalla koululla 

on useampi avun tarvitsija, voidaan samalla tuella tukea useampaa oppilasta.

Pienryhmät ja erityisluokat

Pienryhmät ja erityisluokat on sijoitettu yleisopetuksen koulujen yhteyteen. Alueellisten pienryhmien määrä kouluilla on 0 – 4 ryhmää. Mikäli koululla on 

useampi pienryhmää, yhdessä opetusryhmässä on 1 – 2 luokka-asteen oppilaita. Jos ryhmiä on vain yksi, luokka-asteita voi olla jopa viisi. Mikäli koululla on 

pienryhmiä pienryhmien osa-aikainen tuki on mahdollista myös yleisopetuksen oppilaille. 
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Laaja-alainen 
erityisopetus 

-oppilasmäärä 
- tehostetun ja 
erityisen tuen 
ja piirissä 
olevat ja S2-
statuksella 
yleisopetuksen 
luokissa olevat 
oppilaat 

1 – 3 koulua / erityisopettaja  
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Koulunkäynninohjaajapalvelun myöntämisperusteet

Perusresurssi:

- koulun oppilasmäärä

- opetusryhmät ja luokka-asteet 

- pienryhmien määrä (perusresurssi 1 ohjaaja/ pienryhmä)

- esiopetusryhmien määrä (perusresurssi 1 ohjaaja/ ryhmä)

- valmistavan opetuksen ryhmien määrä (perusresurssi 1 ohjaaja/ ryhmä)

- lisäopetuksen ryhmien määrä (perusresurssi 1 ohjaaja/ lisäopetus)

- JOPO-ryhmien määrä (perusresurssi 1 ohjaaja/ ryhmä)

- tehostetun, erityisen tuen piirissä olevien ja S2-oppilaiden osuus yleisopeuksen oppilasmäärästä

Oppilaskohtaiset perusteet:

- kokonaan tai lähes kokonaan henkilökohtaisen tuen tarpeessa olevat oppilaat
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- Oppilas saa numeerisesti yhtä paljon 
tukea jos koulussa on 100 oppilasta tai 

500 oppilasta

- Tukihenkilöstön läsnäolo vaihtelee  1 –
5 pv / viikko

- Käytännön toteutusmahdollisuudet 
vaihtelevat

Kouluterveyden 
huolto

Kuraattoripalvelu

Koulunkäynnin-
ohjaajapalvelu

Erityispedagoginen 
tuki

Joustavat 
tukimuodot

Psykiatrisen 
sairaanhoitajan 

palvelu

Psykkologipalvelu
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