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Jakelun mukaan  

 

Sitouttavan kouluyhteisötyön ohjausryhmän asettaminen 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt valtakunnallisen perusopetuksen sitouttavan 
kouluyhteisötyön toimintamallin kehittämistyön vuosina 2021 - 2023. Mallin ensisijaisena tavoitteena 
on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja luoda myönteistä, kouluun 
kiinnittymistä tukevaa toimintakulttuuria. Valtakunnallinen malli valmistellaan paikallisten 
pilottihankkeiden ja kehittävän arvioinnin pohjalta. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 
5 – 9 oppilaat ja heidän kanssaan työskentelevä koulujen henkilökunta. Erityinen huomio on kotien 
ja huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee koordinoimaan valtakunnallista kehittämistyötä tiiviissä 
yhteistyössä Opetushallituksen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) sekä 
perusopetuksen sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on vaikuttava, valtakunnallinen ja pysyvä 
toimintamalli, joka vähentää koulupoissaoloja ja vahvistaa sekä oppilaiden että koulujen 
henkilökunnan kiinnittyneisyyttä ja hyvinvointia. Malli esitellään toukokuussa 2022 ja sen 
kehittämistyö jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. 

Kehittämistyön ohjausta varten opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa ohjausryhmän, jonka tehtävänä 
on seurata ja tukea kansallisen mallin kehittämistyötä. Ohjausryhmän tehtävänä on mm.: 

- Tukea ja ohjata sitouttavan kouluyhteisötyön valtakunnallisen mallin luomista. 

- Seurata piloteissa tapahtuvaa sitouttavaan kouluyhteisötyöhön liittyvää kehittämistyötä.  

- Työskennellä vuorovaikutteisesti toimintaan osallistuvien sidosryhmien kanssa. 

- Tuoda teemaan liittyvää kokemusperäistä ja relevanttia tietoa ohjausryhmän käyttöön. 

- Osallistua mallin jalkauttamiseen ja levittämiseen liittyvään valmisteluun ja muuhun sidosryhmien 
kannalta olennaiseen yhteistyöhön. 

Sitouttavan kouluyhteisötyön ohjausryhmän jäsenet 

Sitouttavan kouluyhteisötyön ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetään opetusneuvos Minna 
Polvinen ja asiantuntijasihteeriksi kehittämispäällikkö Johanna Sergejeff opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä. 
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Sitouttavan kouluyhteisötyön ohjausryhmän jäseniksi nimetään: 

Projektitutkija, psykologi Katarina Alanko, Åbo Akademi 

Kokemusasiantuntija Jemina Jussila, Jyväskylä 

Opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus 

Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, Lempäälä 

Lehtori Sami Lilja, Mikkeli 

Johtava asiantuntija Päivi Lindberg, THL 

Ylitarkastaja Esko Lukkarinen, AVI 

Erityisopettaja Ari Malmberg, Helsinki 

Luokanopettaja Harri Mantila, Masku 

Johtava opinto-ohjaaja Jouni Oinonen, Kontiolahti 

Rehtori Pekka Paappanen, Hauho 

Opetusneuvos Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö 

Opetusneuvos Mika Puukko, opetus- ja kulttuuriministeriö 

Linjajohtaja, ylilääkäri Anita Puustjärvi, Kuopion yliopistollinen keskussairaala 

Ohjelmajohtaja Marie Rautava, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

Yksikön johtaja Hannele Seppälä, Karvi 

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Vanhempainliitto 

Perusopetuksen erityisasiantuntija Mari Sjöström, Kuntaliitto 

Johtaja Kurt Torsell, Opetushallitus 

Opetusneuvos Erja Vitikka, opetus ja kulttuuriministeriö 

Erityisasiantuntija Pauliina Viitamies, OAJ 

Johtava sosiaalityöntekijä Taija Ylätalo, Hämeenlinna 

Ohjausryhmän toimintakausi päättyy 31.12.2023 ja se kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. 
Ohjausryhmä voi kutsua tapaamisiin ohjausryhmän ulkopuolisia tahoja sekä nimittää tilapäisiä 
työryhmiä ohjaustehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi ohjausryhmä kuulee työssään toiminnan 
kohderyhmien, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten edustajia sekä muita teemojen kannalta 
olennaisia asiantuntijatahoja. Ohjausryhmän työssä varmistetaan opiskeluhuollon asiantuntemus. 

Ohjausryhmään osallistumisesta ei makseta korvauksia mutta ohjausryhmän jäsenten matkakulut 
korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti 
(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161981). Ohjausryhmän työssä hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyä.  

Sihteeristö 

Sitouttavan kouluyhteisötyön ohjausryhmällä on sihteeristö, jonka tehtävänä on kehittämistoiminnan 
operationaalinen valmistelu. Sihteeristön puheenjohtajaksi nimetään ohjausryhmän 
asiantuntijasihteeri, kehittämispäällikkö Johanna Sergejeff (opetus- ja kulttuuriministeriö). 

Sihteeristön jäseniksi nimetään opetusneuvos Christine Söderek (Opetushallitus), 
arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen (Karvi), opetusneuvos Minna Polvinen (opetus- ja 
kulttuuriministeriö), opetusneuvos Mika Puukko (opetus- ja kulttuuriministeriö), opetusneuvos Erja 
Vitikka (opetus- ja kulttuuriministeriö) ja opetusneuvos Jussi Pihkala (opetus- ja kulttuuriministeriö). 
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Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen 

Opetusneuvos Tommi Karjalainen 

Liitteet  
 

Jakelu Sitouttavan kouluyhteisötyön ohjausryhmän jäsenet  
Valtiosihteeri Minna Kelhä  
Opetusministerin erityisavustajat  
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 
         
 

Tiedoksi OKM/VAPOS  
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