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Liite Kouluvalmentaja Vaasan kaupungin peruskouluihin, valtuustoaloite Eva-Maria 

Strömsholm (RKP) 

 

 Eva-Maria Strömsholm (RKP) on tehnyt aloitteen kouluvalmentajien käyttöön ottami-

sesta Vaasan kaupungin peruskoulussa. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kouluval-

mentajamalli otetaan käyttöön perusopetuksen 7-9 luokkalaisille vuoden 2020 alusta.   

 

 Tänä päivänä moni nuori kärsii yksinäisyydestä, kiusaamisesta ja psyykkisestä pahoin-

voinnista eikä koulujen opettajilla ole aikaa keskustella nuorten kanssa. Oppilaille olisi 

hyväksi, että koulussa olisi ylimääräinen aikuinen, joka voisi liikkua koulun käytävillä 

ja tukea sekä auttaa oppilaita koulupäivän aikana. 

 

 Koulutuslautakunnan lausunto: 

  

Aloite on ajankohtainen ja tärkeä. Kouluvalmentajamalli suuntaa ennaltaehkäisevää tu-

kea ja ohjausta yläkouluikäisille, 13-15 -vuotiaille nuorille koulupäivän aikana. Kou-

luun tarvitaan eri rooleissa olevia henkilöitä. Kouluvalmentajan rooli on olla helposti ja 

matalalla kynnyksellä lähestyttävä aikuinen. Kouluvalmentaja voi tukea nuoren oppi-

mista, koulunkäyntiä, kasvua ja kehitystä sekä kuunnella murheita ja olla läsnä.  

 

Kouluvalmentaja parhaimmillaan voi ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista 

sekä vähentää oppilaspoissaoloja ja lisätä oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Kouluvalmenta-

jan kanssa keskustelu tai tapaaminen ei leimaa nuorta. Kouluvalmentajan kanssa voi 

keskustella mistä tahansa isoista ja pienistä asioita niin iloista kuin suruistakin. Koulu-

valmentaja on saatavilla matalalla kynnyksellä, kun taas usein kuraattorille ja tervey-

denhoitajalle täytyy varata aika.   

 

Närpiössä, Kruunupyyssä ja Mustasaaressa toimii kouluvalmentajia kuntien yläkouluis-

sa. Sekä oppilaat ja koulunhenkilökunta ovat olleet tyytyväisiä kouluvalmentaja toimin-

taan. Kouluvalmentajat ovat koulujen palkkaamia työntekijöitä.  

 

Viime syksynä Opetushallitus jakoi valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen sekä 

varhaiskasvatuksen koulutuksen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeilui-

hin vuosille 2019-2020. Osa kunnista haki rahoitusta myös kouluvalmentajien palkkaa-

miseen. Nyt haettavana on ”Paras koulu”-hankerahoitus. Vaasan perusopetus hakee 

edm. hankerahoitusta. Hakkeen yhtenä tavoitteena kouluvalmentajien palkkaaminen. 

Vaasan kaupungin erittäin tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen, nuorisopalveluilla 

ei ole irrottaa resurssia kouluvalmentajan tehtäviin. 

 

Koulutuslautakunnan lausunnossa on huomioitu nuorisovaltuuston antama lausunto val-

tuustoaloitteeseen. 
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Nuorisosihteeri MA 

 

 Koulutuslautakunta antaa yllä olevan lausunnon valtuustoaloitteeseen. 

 

Päätös 

 

 

 

   


