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1. JOHDANTO 

Oppilashuoltosuunnitelma on laadittu opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten. Suun-

nitelma on laadittu yhteistyössä opetustoimen ja terveys- ja sosiaalitoimen kanssa. Oppilashuoltosuunnitel-

ma on koko kunnan yhteinen. Suunnitelma tarkistetaan uudelleen vuoden kuluessa siitä, kun oppilas- ja opis-

kelijahuoltolain 12 §:ssä tarkoitettu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu.  

 

Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 

sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilas- 

ja opiskelijahuollon sekä kodin ja koulun tai oppilaitoksen yhteistyö on ammatillista toimintaa. Sen tavoittee-

na on edistää ja tukea oppilaan tai opiskelijan hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä 

sosiaalista hyvinvointia ja edistää näitä tavoitteita tukevaa toimintaa. Toimintaa ohjaavat velvoitteet perus-

tuvat lainsäädäntöön ja määräyksiin. Ne ohjaavat myös toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhteistyön lähtökoh-

tia määrittävät paitsi toiminnalle asetetut tavoitteet myös niiden saavuttamiseen liittyvät prosessit.  

 

Tässä suunnitelmassa kuvataan koulun: 

 

 toiminta terveen ja turvallisen koulu- ja opiskeluyhteisön kehittämiseksi 

 opetushenkilöstön ja oppilashuollon palvelujen edustajien vastuunjako ja roolit oppilashuoltotyössä 

 yhteistyö huoltajien kanssa, oppilas- ja opiskelijahuollon moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö 

muiden toimijoiden kanssa 

 menettely- ja toimintatavat erilaisten ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi 

 suunnitelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi  

 

 

Oppilashuollon ohjausryhmä 1.8.2014- 

 

 Alasuvanto Mika-Matti, erityisluokanopettaja, rehtori 

 Francke Päivi, kouluterveydenhoitaja 

 Kytölä Anne, ylihoitaja 

 Linnala Marita, oppilaanohjaaja 

 Luukkanen Mika pj., opetuspäällikkö 

 Ojalammi Ulla, apulaisrehtori 

 Pehkonen Erkka, erityisopettaja 

 Rantala Kaisa, koulupsykologi 

 Riepponen Inka, johtava sosiaalityöntekijä 

 Suhonen Ari, koulukuraattori 

 Tammi Marianne, luokanopettaja, vs. rehtori 
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2. LÄHTÖKOHTA JA TOIMINTA-AJATUS 

Oppilashuollon suunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut tarve hyödyntää kunnan sisällä olevat voima-

varat lapsen ja nuoren tukemiseksi kasvun eri vaiheissa joustavasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkoi-

tuksena on, että oppilashuollon toimijat luovat toimivan verkoston, jonka työtä ja kehittämistä oppilashuol-

tosuunnitelma tukee. Suunnitelmaa on tarkennettu, korjattu ja täydennetty 1.8.2014 voimaan tulleen oppi-

las- ja opiskelijahuoltolain sekä sen toteuttamista ohjaavan opetussuunnitelman perusteiden muutosten 

pohjalta. 

 

Keskeinen ajatus toiminnan uudelleen organisoinnissa on se, että oppilashuollollinen polku lapsen ja nuoren 

tukemiseksi kattaa sekä koulussa vietetyn että vapaa-ajan. Tiedon jakaminen varmistetaan kaikkia hyödyttä-

vällä tavalla. Jokaisella toimintaketjun jäsenellä on selkeä kuva siitä, miten ja kenen kanssa lapsen ja nuoren 

asioita edistetään. Jokainen aikuinen lapsen lähipiirissä on osa toimivaa oppilashuoltoa lähtien vanhemmista. 

Toimintasuunnitelmassa korostetaan yhteistyön kehittämistä vanhempien kanssa niin, että oppilashuolto ei 

ole vain ongelmatapausten ratkomista varten, vaan se toimii ennaltaehkäisevästi kaikkien oppilaiden tukena 

varhaisesta vaiheesta alkaen. Keskeistä on hyvän ja toimivan yhteistyöverkoston luominen, jossa jokainen 

vanhemmista lähtien tietää oman roolinsa sekä missä vaiheessa ja kehen voi ottaa yhteyttä. 

 

Oppilashuoltolain mukaan oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvit-

tava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 

terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimin-

taa. Oppilashuollolla tarkoitetaan siis oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista ja turvaamista.  

 

Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita 

ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.  

 

Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Yhteisöllisen ja yksilöllisen tuen tavoitteet, tehtävät 

ja toimintamallit ovat toisiaan täydentäviä. Oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakult-

tuuria kehittää hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa. Ta-

voitteena on edistää myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpidon ilmapiiriä sekä puuttua tarvitta-

essa ongelmiin. Tärkeänä tehtävänä on terveen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luominen, mielen-

terveyden suojaaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. 

 

Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön kuuluu koko kouluyhteisön ja oppilaitoksen, yksittäisten luokkien ja ryh-

mien hyvinvoinnin kehittäminen, seuraaminen ja arviointi. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että oppilaan yksilölli-

set kasvuun ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa. Oppilashuol-

totyötä suunniteltaessa sovitaan erikseen sekä yhteisölliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen että 

yksittäisen oppilaan tukemiseen ja hänen asioidensa käsittelyyn liittyvät periaatteet ja toimintatavat. 

 

Oppilashuollon toiminnassa myös vaikeuksien ja ongelmien varhainen ennaltaehkäisy ja turvallisuuteen liit-

tyvien riskien ennakointi on ensisijaisesti luonteeltaan yhteisöllistä toimintaa, jota tulisi kehittää yhdessä 

kaikkien yhteisöön kuuluvien kanssa. Oppimisen edistämisessä ja puuttumisessa yhteisössä oleviin ongelmiin 

ja vaikeuksiin tarvitaan yksilöllistä tukea. On kuitenkin tärkeää, että samanaikaisesti asioita käsitellään myös 

yhteisötasolla. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja huoltajan kunnioittaminen 

sekä osallisuuden tukeminen. 
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Opettaja on keskeinen oppilaan tukija ja huolen havaitsija koulun arjessa. Opettaja tuo oppilashuoltotyöhön 

omat kokemuksensa oppilaan vahvuuksista ja haasteista koulutyön sujumisessa. Opettaja on ensisijaisessa 

asemassa varhaisen mukaantulon toteutumisessa ja yhteistyön kehittäjänä kodin ja koulun välillä.  

 

 

Keskeiset käsitteet 

Oppilashuolto    kokonaisvaltainen päivittäinen oppilaiden hyvinvoinnista huoleh-

   timinen ja turvaaminen, joka kuuluu jokaiselle koulussa toimival-

   le aikuiselle 

Oppilashuollon palvelut  kouluterveydenhuollon, koulupsykologin ja koulukuraattorin 

   palvelut 

Oppilashuollon ohjausryhmä koulutuksen järjestäjäkohtainen monialainen työryhmä, joka 

   vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, 

   ohjauksesta ja arvioinnista 

Oppilashuoltoryhmä  koulukohtainen monialainen työryhmä, joka vastaa oppilaitoksen 

   oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja 

   arvioinnista 

Monialainen asiantuntijaryhmä tapauskohtaisesti koottava ryhmä, joka käsittelee yksittäisen 

   oppilaan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen 

   ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseen liittyviä asioita  

  

 

VISIO 2017: Oppilashuolto kuuluu kaikille! 

Oppilashuolto tukee ja kehittää kaikkien lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia varhaiskasvatukses-

ta esiopetuksen kautta perusopetukseen ja edelleen toisen asteen koulutukseen. Tämä tapahtuu hyvän ja 

voimakkaasti verkottuneen yhteistyön avulla lasten/nuorten ja huoltajien, sekä opetus ja muiden hallinnon-

alojen henkilöstön kesken suunnitelmallisesti ja joustavasti. Pohjana toimii vahva ennaltaehkäisevä perustyö 

varhaiskasvatuksessa ja koulussa, joka pohjautuu yhteisölliseen toimintakulttuuriin sekä avoimeen ja amma-

tilliseen vuorovaikutukseen. 
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3. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOL-
TOPALVELUT PIRKKALASSA 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä so-

siaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhtei-

sössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta 

koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto. 

Pirkkalan kunnan oppilaitoksissa oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitel-

masta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. 

- lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon on kirjattu oppilashuoltoa koskeva osuus, 

- paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta sekä 

- kuntakohtainen oppilashuoltosuunnitelma, jota täydennetään koulukohtaisesti lukuvuosittain hyväk-

syttävissä koulujen toimintasuunnitelmissa 

 

Pirkkalan kunnan väkiluku on 18 513 (31.08.2014), ikäjakauma on seuraava: 

   Pirkkala   Koko maa 

Alle 7-vuotiaat  10,5 %  7,8 % 

Alle 15-vuotiaat  21,4 %  16,4 % 

15 – 64-vuotiaat  63,6 %  64,2 % 

Yli 64-vuotiaat   15,0 %  19,4 % 

 

Pirkkalassa on viisi alakoulua; Kirkonkylän, Kurikankulman, Naistenmatkan, Nuolialan ja Toivion koulut. Kir-

konkylän koulu toimii kahdessa toimipisteessä – Kirkonkylän koululla ja Hyrsingin koulutalossa. Pirkkalan 

yläaste on kunnan ainoa yläkoulu ja lukiokoulutusta tarjoaa Pirkkalan yhteislukio. Esi- ja perusopetuksen op-

pilaita Pirkkalassa on 2464 ja yhteislukiossa opiskelee 222 opiskelijaa (20.9.2014). 

Oppilashuollon palvelut on järjestetty Pirkkalassa siten, että perusturvaosasto huolehtii kouluterveydenhuol-

losta. Myös kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät hallinnollisesti perusturvaosastolle, kun uusi lasten ja 

nuorten tukipalveluyksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2015. Lasten ja nuorten tukipalveluihin sisältyvät myös 

perheneuvolan, etsivän nuorisotyön, kotihoidon perhetyön palvelut sekä erityistyöntekijöitä terveydenhuol-

losta. Tukipalveluyksikön esimies kuuluu oppilashuollon ohjausryhmään.   
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Oppilashuoltopalveluihin käytettävissä olevat resurssit 1.1.2015 

kuraattorit  3  

psykologit  1,5 + lukion ostopalvelu 10 000 e/vuosi 

kouluterveydenhoitajat 6 

psykiatrinen sairaanhoitaja 1 

koululääkäri  1 
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4. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 – 2017 

 
 
TEEMA 

 
TAVOITTEET 

 
TOIMENPITEET 

 
VASTUUTAHOT/-
HENKILÖT 

Oppilashuolto opetus-
suunnitelmassa 
 

1. Oppilashuoltotyön 
kattava osuus paikal-
lisessa opetussuun-
nitelmassa 

1. Opetussuunnitelma-
prosessi OPS2016 

1. Opetuspäällik-
kö 

 
 
 

Lasten ja nuorten 
osallisuus 

1. Oppilaita koskevan 
päätöksenteon osal-
lisuus 

2. Oppilaiden kuulemi-
nen heitä koskevista 
asioista 

1. Oppilaiden säännölli-
nen edustus oppilas-
huoltoryhmässä  

2. Asianmukaisesti val-
misteltujen tilaisuuk-
sien järjestäminen 

1. Rehtorit 
2. Ohjausryhmä 

Kodin ja koulun yh-
teistyö 

1. Vanhempainiltakäy-
täntöjen kehittämi-
nen 

2. Vanhempainyhdis-
tysten osallisuus op-
pilashuoltotyössä 

 

1. Toiminnallisuus, ter-
veydenhoitajat 1., 5. ja 
7. luokkien illoissa mu-
kana (yhteinen aloitus) 

2. Vanh.yhdistykset kut-
sutaan oppilashuolto-
ryhmiin säännöllisesti 
väh kerran lukuvuo-
dessa 

1. Rehtorit, kou-
luterveyden-
huolto 

2. Rehtorit 

Moniammatillinen 
yhteistyö 

1. LNP-ryhmän tuki op-
pilashuoltotyölle 

1. Oppilashuollon tilan-
nekatsaukset neljän-
nesvuosittain LNP-
ryhmälle 

1. Opetuspäällik-
kö, johtava 
sos.työntekijä, 
ylihoitaja 

Henkilöstön osaami-
nen 

1. Oppilashuollon roo-
lien selkiyttäminen 
koko henkilöstölle 

1. Koulukohtainen koulu-
tus yhtenevien mallien 
jalkauttamiseksi 

1. Esimiehet, oh-
jausryhmä val-
mistelee mate-
riaalin 

Oppilashuollon toi-
mintamalli 

1. Koulujen yhteisölli-
sen oppilashuollon 
määritteleminen ja 
kehittäminen 

2. Asiantuntijaryhmien 
toimintojen vakiin-
nuttaminen 

1. Yhteisöllistä oppilas-
huoltoa tukevien me-
netelmien kehittämi-
nen, koulun oppilas-
huollon vuosikellon 
laatiminen osaksi kou-
lun toimintasuunni-
telmaa 

2. Asiantuntijaryhmien 
kirjaukset, toimintata-
vat  

1. Koulun oppi-
lashuoltoryhmä 

2. Ohjausryhmä 
linjaa kokemus-
ten perusteella 

Palvelujen saatavuus 
ja riittävyys 

1. Psykologi- ja kuraat-
toripalvelut, seuranta 
ja ratkaisuesitykset 

1. Valtakunnalliset suosi-
tukset palvelujen saa-
tavuudesta 

1. Ohjausryhmä  

Arviointi ja seuranta 1. Oppilashuoltotyön 
arviointijärjestelmän 
käyttöönotto 

1. Arviointia varten kehi-
tetään järjestelmä, jo-
ka linkitetään kunnan 
hyvinvointityöhön 

1. Ohjausryhmä 
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5. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO JA SEN TOIMINTATAVAT 

 

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat 

kaikki oppilashuollon toimijat. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään koulu-

yhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuu-

desta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, 

huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 

 

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvin-

vointia vahvistavaa. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja 

avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennaltaeh-

käisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.  

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tur-

vallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistami-

nen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhtei-

sön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla 

tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille. 

 

Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja 

turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja 

välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan ja varmistetaan, 

että oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen. Työelämään tutustumisen 

jakson aikana työnantaja huolehtii työturvallisuuden toteutumisesta. Kouluympäristön terveellisyyttä ja tur-

vallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan jatkuvasti. Niitä arvioidaan kolmen vuo-

den välein toteutettavissa tarkastuksissa. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapa-

turmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. 

 

Ennaltaehkäisevä toiminta kantaa järjestelmällisesti varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen 

kautta lukio-opetukseen, johon oleellisesti kuuluu nivelvaiheiden työ päivähoidosta esiopetukseen, alakou-

lusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle esim. erilaisten siirtopalavereiden muodossa. Nivelvaiheiden 

prosessikuvauksessa on kuvattu yksityiskohtaisesti nivelvaihetyö Pirkkalassa. 

 

Keskeistä yhteisöllisessä oppilashuollossa ovat erilaiset ennaltaehkäisevät toimintamallit. Näistä Pirkkalassa 

käytettäviä malleja ovat mm. Askeleittain, Lions Quest, Friends-toiminta, KiVa-koulu ja vertaissovittelu. Lisäk-

si käytetään erilaisia tarpeen mukaisia kohdennettuja ryhmiä mm. yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Nuori-

sotoimi pitää säännöllisesti syksyisin kuutostunnit sekä seiskojen ryhmäyttämispäivät.  

 

Oppilashuoltoryhmä  

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteutta-

misesta ja arvioinnista. Sitä johtaa koulun rehtori. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. 

Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen 

oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa luku-
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vuodessa ja kokouksista laaditaan muistio. Oppilashuoltoryhmä tekee koulukohtaisen vuosisuunnitelman 

syksyllä ja suorittaa toiminnan arvioinnin keväällä. 

 

a. Yhteisöllinen oppilashuolto koulujen toimintasuunnitelmissa (ohr-

käytännöt, järjestyssäännöt) 

Koulujen lukuvuosittain laadittaviin toimintasuunnitelmiin kirjataan oppilashuoltoryhmän toiminta-

tavat, käytännöt ja kokoonpano sekä ko. koulun vuosittainen oppilashuoltoryhmän toimintasuunni-

telma. 

Koulut liittävät toimintasuunnitelmiinsa koulun järjestyssäännöt. 

  

b. Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä 

jatko-opintojen suunnittelussa 

 

Varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 

ks. liite 1.  Nivelvaiheen prosessikuvaus: Tiedonsiirto varhaiskasvatuksesta esiopetukseen 

 

Alakoulusta yläkouluun 

 

- 6. luokan opettaja täyttää tiedonsiirron lomakkeen oppilaista, tammi-/helmikuu 

- Yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja, yläkoulun kuraattori, 6. luokan opettaja ja alakoulun 

erityisopettaja tapaavat tiedonsiirtopalaverissa. Oppilaan hyvinvoinnin, viihtyvyyden, oppi-

misen ja kehityksen kannalta oleellisten seikkojen huomioiminen harkinnan mukaan opiske-

luryhmien muodostamisessa 

- Yläkoulun erityisopettaja koordinoi opetusjärjestelyt saamiensa tietojen pohjalta 

- Tukea tarvitsevien oppilaiden opetus valmistellaan palaverissa maaliskuussa 

- Alakoulun rehtori välittää oppilaan asiakirjat yläkouluun 

- Oppilaiden ja vanhempien tutustuminen toukokuussa eri päivinä, huoltajille tarjotaan mahdol-

lisuus neuvotteluun nivelvaiheessa oppilaan opetuksen järjestämiseen koskevissa kysymyk-

sissä 

- Verkostopalaveri erityisen tuen oppilaalle 

 

Yläkoulusta toiselle asteelle 

- Jatko-opintojen suunnittelu nuoren kanssa koko yläkoulun ajan, henkilökohtaiset ohjauskes-

kustelut 

- Yhteistyö huoltajien kanssa ja tarjotaan mahdollisuuksia henkilökohtaisiin tapaamisiin 9. luo-

kan aikana 

- Vanhempainilta toiselle asteelle siirtymiseen liittyvistä asioista 9. luokan syyslukukaudella 

- Tutustumiset toisen asteen koulutuksiin, työelämäyhteistyö (esim. TET, ammattiesittelyt, yri-

tysvierailut) 
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- Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa koulutuskokeilut, siirtymäpalaverit ja opetuksen 

järjestämisen kannalta tarpeellisten tietojen siirtäminen huoltajan ja oppilaan luvalla toiselle 

asteelle 

- Ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneen kanssa yhteistyö Pirkkalan etsivän nuorisotyön 

kanssa 

 

c. Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuu-

den sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksessa 

Oppilaan ja opiskelijan terveyden edistämiseksi on kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys 

ja turvallisuus tarkastettava joka kolmas vuosi (Neuvola toiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto 338/2011 12 §.) Tarkastus tehdään yhteistyössä oppilaitoksen 

ja sen oppilaiden tai opiskelijoiden, koulu- tai opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henki-

löstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tar-

kastuksessa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain. 

d. Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 

Kouluissa ja oppilaitoksissa terveysneuvonnan ja terveystiedon opetus täydentävät toisiaan 

(338/2011 14 §). Kouluterveydenhoitajat ja terveystiedon opettajat suunnittelevat terveysneuvon-

nan ja terveystiedon sisältöä yhteistyössä. Yhteistyötahoilla on säännölliset tapaamiset kaksi-kolme 

kertaa lukuvuodessa, joissa arvioidaan ja suunnitellaan terveysneuvonnan ja terveystiedon sisältöä. 
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e. Pirkkalan koulujen poissaolomalli 
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f. Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonoh-

jaus 

 

Tapaturmien ehkäisyssä on ensisijaista kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden huomioi-

minen. Koulutapaturmia seurataan, arvioidaan ja niistä kertynyttä tietoa hyödynnetään tapaturmien 

ehkäisyssä. Koulun henkilöstöä tiedotetaan kouluilla, miten tapaturmatilanteissa toimitaan ja miten 

tiedotus hoidetaan.  

 

Kouluterveydenhoitaja antaa ensiapua ja hoitoonohjausta koululla ollessaan, muutoin koulun henki-

löstö huolehtii tarvittavasta ensiavusta ja hoitoon ohjauksesta terveyskeskuksen ensiapuun. Vakavat 

tapaturmat ilmoitetaan huoltajalle välittömästi. Toimintaohjeet tapaturman sattuessa löytyvät kou-

lun turvallisuuskansiosta. 

 

g. Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemi-

nen ja käyttöön puuttuminen 

 

Yhteisöllinen ehkäisevä oppilashuolto 

- Päihde- ja tupakkavalistus oppiaineisiin integroituna 

- Valistusyhteistyö kolmannen sektorin kanssa 

- Päihteettömän arvomaailman vahvistaminen osana kasvatusta (yhteistyö huoltajien kanssa) 

- Savuton kunta 

- Nollatoleranssi päihteiden ja tupakkatuotteiden suhteen lasten ja nuorten tapahtumissa 

- Koulun järjestyssäännöissä kuvaus käyttöön puuttumisesta  

 

Yksilöllisen oppilashuollon toimenpiteet 

- Tupakkatuotteita käyttäneelle tarjotaan mahdollisuutta tai ohjataan henkilökohtaiseen neuvontaan 

kouluterveydenhoidossa, jossa ovat mukana tarvittaessa huoltajat 

- Päihteiden vaikutuksenalainen oppilas koulussa 

 - Oppilas saatetaan terveydenhoitajalle 

 - ilmoitus huoltajalle välittömästi 

 - lastensuojeluilmoitus (mieluiten yhteistyössä huoltajien kanssa) 

 - perustetaan asiantuntijaryhmä ja tarjotaan (ohjataan) oppilashuollon palveluja 

- Oppilaan hallussa on päihdyttäviä aineita 

 - Oppilaalta takavarikoidaan terveydelle vahingolliset aineet 

- Huumausaineiden ollessa kyseessä otetaan yhteys poliisiin ja lastensuojeluilmoitus 

 - Ilmoitus huoltajalle 
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h. Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 

 

ks. liite 2 Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet  

 

i. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 

häirinnältä 

 

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kaikilla koulun aikuisilla on velvollisuus toi-

mia kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän estämiseksi ja vähentämiseksi. 

 

Kiusaamisen määritelmä 

 

Kun yksi tai useampi ihminen toistuvasti ja pidemmän ajan kuluessa kohdistaa tietoista ja aktiivista kielteistä 

käytöstä yhtä tai useampia kohtaan tai sulkee heidät pois joukosta. Kiusaamisena pidetään sitä, kun yksi ja 

sama oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten tahallisen ja kielteisen toiminnan kohteeksi. Tällä 

tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään haittaamaan tai vahingoittamaan tai aiheuttamaan pahaa mieltä jolle-

kin toiselle. On huomattava, että myös opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva voi joutua kiusaamisen koh-

teeksi. 

 

Kiusaamista on mm.:  

 tavaroiden piilottelu tai luvatta ottaminen 

  hakkaaminen, tyrkkiminen, potkiminen, nipistely, maahan kaataminen, kamppaaminen, tukasta ve-

täminen ja kaikki muu käsiksi käyminen eli fyysinen kiusaaminen (kiusaamiseksi luokitellaan myös 

väkivalta, joka naamioidaan urheiluksi tai leikiksi) 

 pilkkaaminen, haukkuminen, lällätys, ilkkuva matkiminen, toisen ulkomuodon tai tekemisten jatkuva 

kommentoiminen, kikattelu, pilkallinen nauru 

 pelottelu, uhkailu, pettäminen, perättömien juttujen keksiminen eli sanallinen kiusaaminen 

 toisen yllyttäminen yhtä vastaan, yksin jättäminen tai leikeistä pois jättäminen ilman syytä, ilmeily, 

huokailu, merkitsevien silmäysten vaihtaminen jonkun kanssa, toisen kohteleminen kuin ilmaa eli 

hiljainen kiusaaminen 

 

Kiusaamisen ehkäiseminen 

Koulussamme vahvistamme oppilaiden kiusaamisen vastaisia asenteita. Saatamme säännöt selvästi tiedoksi 

oppilaille ja koteihin. Kiusaamiseen liittyvistä käytänteistä tiedotetaan huoltajia syyslukukauden alussa. Oppi-

laita valvotaan kouluaikana.  Luokissa luokanvalvoja, opettajat ja oppilashuoltoryhmän jäsenet käsittelevät  

kiusaamiseen liittyviä asioita säännöllisin väliajoin. Kiusaamiseen puututaan aina ja tietoon tulleet kiusaamis-

tapaukset kirjataan.  
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KiVa-koulu 

 

Monet Pirkkalan koulut ovat mukana valtakunnallisessa KiVa -koulu-ohjelma, jonka tavoitteena on ennalta-

ehkäistä ja vähentää koulukiusaamista. KiVa -koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa 

kehitetty toimenpideohjelma, jonka on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia.  KiVa 

on lyhenne sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. Kouluissa toimii KiVa-tiimi, jonka 

tehtävänä on yhdessä opettajan kanssa puuttua koulussa esiintyviin kiusaamistapauksiin. Yksittäiset riidat ja 

konfliktit selvitetään koulussa keskustelemalla. Mikäli kyseessä on toistuva kiusaaminen, asia viedään KiVa-

tiimiin käsiteltäväksi. KiVa -koulu – ohjelmaan voit tutustua sivuilla www.kivakoulu.fi 

 

Toiminta kiusaamistilanteissa 

Kiusaamiseen puututaan heti ja noudatetaan seuraavia ohjeita: 

 Keskustellaan asianosaisten kanssa ja selvitetään tilanteen kulku 

 Kirjataan tapahtumat KiVa-kaavakkeeseen 

 Järjestetään osapuolien kuuleminen ja sovitaan, että kiusaaminen loppuu ja tehdään selväksi kiusaa-

jalle, mitä tapahtuu jatkossa, jos sopimus ei pidä 

 Sovitaan seurannasta 

 Ilmoitetaan asiasta kohteen ja vakavuusasteen mukaan huoltajalle 

 Seurataan, toistuuko tilanne 

 Jos tilanne toistuu, pyydetään kiusaajan huoltajat tulemaan koululle ja selvittämään tilannetta ja 

pohtimaan, mitä tehdään seuraavaksi.  

 Vakavammissa tapauksissa arvioidaan myös lastensuojelun ja poliisin tarve. 

 

 

 

j. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

Oppilashuollon toiminnan, kuten varhaisen puuttumisen tarkoituksena on ennaltaehkäistä kriisien 

syntymistä. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen on osa koulun huolenpito- ja turvallisuus-

kulttuuria. Terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen koulussa on samalla myös kriisiti-

lanteiden ennalta ehkäisyä ja niihin varautumista. Turvallisuuskulttuuria edistää kaikki myönteistä 

yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukeva toiminta: koulun ilmapiiri, hyvät ja toimivat opettajien ja oppi-

laiden väliset suhteet, koulun aikuisten väliset suhteet sekä jatkuvuuteen ja avoimuuteen perustuvat 

suhteet koteihin ja yhteistyökumppaneihin.  

 

Rehtori vastaa, että koulussa sovitaan keskinäisen työnjaon ja sitoutumisen toimintamallit, jotka aut-

tavat toimimaan tarkoituksenmukaisesti kriisitilanteiden ehkäisyssä, turvallisuuden edistämisessä ja 

ylläpitämisessä sekä erilaisissa onnettomuus-, ongelma- ja vaaratilanteissa. 

 

KRIISIN MÄÄRITTELY 

Kriisillä tarkoitetaan yllättävää tapahtumaa, joka on kohdannut kouluyhteisöä, yksittäistä oppilasta 

tai henkilökunnan jäsentä. Kriisiksi määritellään esimerkiksi oppilaan tai koulun työntekijän kuolema, 

oppilaan lähiomaisen kuolema tai itsemurha, mutta myös vakava onnettomuus, kouluväkivalta, hys-
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teerisyyttä aiheuttava huhu, tulipalo tai muu uhkatilanne. Tarkoituksena on toimia heti, jotta apua 

tarvitsevat saadaan seurantaan ja vältytään asiaa suurentelevilta huhuilta. 

 

Tavoitteet 

 toimintakyvyn säilyttäminen kouluyhteisöä kohdanneessa vaikeassa tilanteessa 

 kouluyhteisön jäsenten tukeminen 

 

Tiedottaminen 

 Tiedottaminen kriisitoiminnasta 

o informaatiota vanhemmille vanhempainilloissa 

o tietoa oppilaille 

 

 Tiedottaminen kriisitilanteessa 

o ilmoitus rehtorille / apulaisrehtorille (Jos rehtori ei ole paikalla, apulaisrehtori 

on vastuussa) 

o rehtori selvittää:  

- ketä asia koskee 

- mitä on tapahtunut ja missä 

-  miten kaikki tapahtui ja mitä tapahtumasta tiedetään 

o rehtori arvioi tilanteen ja antaa toimintaohjeet 

o rehtori kutsuu kriisiryhmän avukseen 

o opettajakuntaa ja muuta koulun henkilökuntaa informoidaan tapahtuneesta 

o opettajat saavat ohjeita asian käsittelystä luokissa 

- huhujen estäminen 

- oikeat tiedot 

o rehtori vastaa kaikesta tiedottamisesta koulussa ja koulun ulkopuolelle! 

 

 

Koulun kriisiryhmä 

 rehtori kutsuu tarvittaessa kriisiryhmän koolle 

 Kokoonpano 

o rehtori ja/tai apulaisrehtori 

o kouluterveydenhoitaja 

o koulupsykologi 

o koulukuraattori 

o erityisopettaja ja/tai opettaja 

 Tehtävät 

o kriisiryhmä kutsutaan koulun rehtorin avuksi kriisitilanteissa 

o kriisiryhmä kutsuu tarvittaessa henkilökunnan koolle 

o miettii jatkotoimenpiteet yhdessä kodin kanssa 

o harkitsee ulkopuolisen avun tarvetta henkilökunnalle ja oppilaille 

o pitää kriisikansion ajan tasalla 

o ylläpitää kouluttautumista kriisityöhön 

o perehdyttää uudet työyhteisön jäsenet 
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Toimiminen erilaisissa kriisitilanteissa 

 Vakava onnettomuus koulussa 

 hälytä ambulanssi/muut opettajat avuksi 

 aloita ensiapu tapaturmapaikalla! 

 loukkaantuneet ohjataan koulun terveydenhoitajalle / terveyskeskukseen ensiapuun 

o terveydenhoitaja puh. 

o terveyskeskus puh. 

o yleinen hätänumero 112 

 tieto rehtorille/kriisiryhmälle/henkilökunnalle 

 oppilaat pois onnettomuuspaikalta 

 silminnäkijät erilleen; heistä pidetään erityistä huolta (koulun kriisiryhmä huolehtii) 

 ilmoitus huoltajille mahdollisimman pian 

 tapahtuneen käsittely kouluyhteisössä sovitun toimintamallin mukaan 

 kirjallinen viesti koteihin asiasta 

 järkyttyneimmät oppilaat kotiin vain aikuisen mukana 

 asian jälkipuinti luokissa 

 oppilaiden seuranta 

 tarvittaessa kunnan kriisiryhmän tuki asianomaisille 

 

 Oppilaan kuolema 

 oppilaan kuolemasta perheelle ilmoittaa sairaala, poliisi, rehtori tai pappi 

 tiedon saanut opettaja informoi rehtoria 

 rehtori informoi opettajia ja muuta henkilökuntaa 

 rehtori antaa ohjeet opettajille tapauksen käsittelystä koulussa 

 luokanopettaja neuvottelee kriisiryhmän kanssa kuka on perheen yhdyshenkilö 

 perheen toivomuksia kunnioitetaan kaikissa asioissa, etenkin asiasta tiedottamisessa 

 keskustelu luokissa/muistaminen 

 oppilaiden seuranta 

 

 Itsemurhan uhka 

 Puhu oppilaan kanssa: 

o älä jätä yksin 

o tarjoudu pohtimaan ongelmaa, ei ratkaisemaan sitä 

o kaikki vihjeet otettava todesta 

o yhteys kotiin ja ammattiauttajaan 

 

 Itsemurha 

 koskettaa aina koko kouluyhteisöä 

 kodin kanssa sovittava, miten toimitaan! 

 tieto rehtorille/kriisiryhmälle 
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 koulun kriisiryhmä informoi koulun henkilökuntaa tapahtuneesta ja päättää asian käsittelyta-

voista 

 Jälkipuinti erittäin tärkeää!!! 

o kuolleen luokalle ja ystäville järjestetään jälkipuintitilaisuus 1-3 vrk:n kuluttua 

o tilaisuuden vastuuhenkilöksi kutsutaan kunnan kriisiryhmän jäsen 

 tieto oppilaille: perheeltä lupa kertoa tosiasiat, jotta perättömät huhut estettäisiin 

 tiedote mahdollisista reaktioista ainakin oman luokan koteihin 

 jälkipuinti henkilökunnalle 

 erityinen tuki ja seuranta silminnäkijöille ja lähimmille ystäville 

 keskustelut luokissa 

 oppilaiden seurantaa 

 muistaminen koulussa ja luokassa 

 

 Kuoleman tapaus oppilaan perheessä 

 tieto rehtorille ja kriisiryhmälle 

 oppilaan oma opettaja keskustelee asiasta oppilaan kanssa 

o oppilaalle tarjotaan keskustelumahdollisuutta jatkossa 

 omaisten toivomukset asian käsittelystä otetaan koulussa huomioon 

 tieto kaikille opettajille ja avustajille 

 kotoa lupa saada kertoa asiasta muulle luokalle 

 luokan huomio oppilaalle 

 oppilaan seuranta 

 

 Opettajan tai muun henkilökunnan jäsenen kuolema 

 rehtori kertoo asiasta opettajille ja muulle henkilökunnalle kuolleen omaisten toivomusten 

mukaan 

 koulun kriisiryhmä päättää mitä ja miten asiasta kerrotaan oppilaille 

 kriisiryhmä keskustelee ulkopuolisen avun tarpeesta 

 jälkipuinti henkilökunnalle 

 keskustelu luokissa 

 muistaminen: suruliputus, hiljainen hetki, hautajaiset jne. 

 oppilaiden seurantaa 

 

 Onnettomuus tai sen uhkatilanne koulun ulkopuolella 

Väkivalta tai väkivallan uhka 

 yhteys poliisiin/vanhempiin 

 yhteys kriisiryhmään ja rehtoriin 

 rehtori informoi muita tapahtuneesta ja antaa toimintaohjeet 

 

Päihteet 

 erillinen päihdestrategia 
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Vakava uhkatilanne 

Näitä ovat mm. suuronnettomuus, tulipalo, ammuskelu jne. 

 kriisiryhmä ja opettajat auttavat tilanteessa mukana olleita 

 tiedotus rehtorin kautta 

 suuronnettomuuden jälkihuolto järjestetään viranomaisten ohjeiden mukaisesti 

 

Kriisitilanteen arviointi 

 henkilökunta antaa palautteen kriisitapauksen käsittelystä yhteisessä kokouksessa noin 

viikon kuluttua tapahtuneesta 

 kunnan kriisiryhmä auttaa henkilöitä, jotka tarvitsevat lisätukea kriisitapauksen käsitte-

lyssä 

 henkilökunta arvioi kriisiryhmän kanssa, miten tilanne hoidettiin 

 konsultoidaan mukana olleita 

 tehdään tarvittavat muutokset kriisivalmiusohjelmaan 

 

Toimintavalmiuksien harjoittelu on kuvattu koulun turvallisuuskansiossa, joka löytyy intrasta.  

Koulun oppilashuoltoryhmä päivittää ja arvioi koulun kriisisuunnitelman vuosittain. Oppilashuolto-

ryhmä vastaa myös henkilökunnan perehdyttämisestä. 
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6. YKSILÖKOHTAISEN OPPILASHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppi-

lashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. 

Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat 

osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilas-

huollon toteuttamiseen. 

 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, ter-

veyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppi-

laiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentami-

sessa että koulun arjessa. 

 

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. 

Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja 

ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovai-

kutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen 

kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa 

koskevia säännöksiä. 

 

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano 

perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella 

suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. 

Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. 

 

ASIANTUNTIJARYHMÄ 

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilas-

huollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden 

edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskoh-

taiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden 

nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän 

työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta. 

 

OPPILASHUOLTOKERTOMUS 

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. 

Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättö-

mät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Ker-

tomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyt-

tää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:  

 

 yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huoltajan 

tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot 

 kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa 
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 kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa asian aihe ja vireille panija 

 oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvityk-

set 

 toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet 

 tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma se-

kä 

 toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. 

 

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä 

tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta kos-

kevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä 

ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä 

oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. 

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti poti-

laskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot 

kuraattorin asiakaskertomukseen. 

 

a. Yksilökohtainen oppilashuolto koulujen toimintasuunnitelmissa 

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen 

seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi koulutasolla kuvataan lukuvuo-

sittain hyväksyttävässä toimintasuunnitelmassa.  

Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen tehdään siihen tarkoitettua lomaket-

ta käyttäen (Intran työkalut). Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa asiantuntijaryhmässä sovitut asiat oppi-

lashuoltokertomukseen sitä tarkoitusta varten laadittua lomaketta käyttäen (Intran työkalut). 

Koulun toimintasuunnitelmassa nimetään myös oppilashuoltokertomusten arkistoinnista ja tilastoin-

nista vastaava henkilö aina lukuvuodeksi kerrallaan. Koululla säilytetään oppilashuoltokertomuksia 

lukollisessa tilassa. 

b. Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa 

Huoltajien kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan arvio oppilaan 

selviytymisestä koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta 

(338/2011 § 7).  

Kouluterveydenhuolto tekee oppilaiden laajoista terveystarkastuksista luokka ja/tai koulukohtaiset 

yhteenvedot, joita hyödynnetään luokka- ja kouluyhteisön hyvinvointia arvioitaessa. 

c. Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityk-

sen järjestäminen koulussa 

Kouluterveydenhoitaja arvioi ja varmistaa erityisruokavalioiden jatkamisen tarpeellisuuden kunkin 

lukuvuoden alussa huoltajalta/oppilaalta ja arvioi lääkärintodistuksen tarpeellisuuden. Lisäksi koulu-

terveydenhoitaja toimittaa tiedon erityisruokavalioista ruokapalvelun tarjoajalle, ruokahuollosta vas-
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taavalle henkilökunnalle sekä luokanopettajalle/luokanvalvojalle/ aineenopettajalle (kotitalousopet-

taja) mahdollisimman pian lukuvuoden alettua. 

 

Kunnan lääkehoitosuunnitelma toimii pohjana sairauden vaatiman lääkityksen järjestämiselle. Kou-

luille tulee tehdä yksikkökohtainen ja lapsikohtaiset lääkehoitosuunnitelmat. Lääkehoitosuunnitelma 

tulee sisältää ohjeet lääkkeiden säilyttämisestä, lääkehoidon toteutuksesta sekä lääkehoidon toteu-

tuksen seuraamisesta ja toiminnasta mahdollisen lääkehoitopoikkeaman sattuessa. Yksikkökohtaisen 

lääkehoitosuunnitelman laatimisesta vastaa koulun rehtori. 

 

Lapsi/nuorikohtaisen lääkehoitosuunnitelman laatiminen toteutetaan lapsen vanhempien, luokan-

valvojan ja kouluterveydenhoitajan kanssa. Kirjallinen lapsen tai nuoren lääkehoitosuunnitelma laadi-

taan pitkäaikaissairauden lääkehoidosta esim. diabetes. Kuuriluontoisten lääkkeiden kohdalla nouda-

tetaan lääkärin määräämää annosta. 

 

d. Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen ja sai-

raalaopetuksen yhteydessä 

 

Kouluissa toimii pedagoginen ryhmä, joka vastaa oppimisen tukeen liittyvistä järjestelyistä ja ratkai-

suista. Moniammatillista pedagogista ryhmää johtaa koulun rehtori. Pedagogisen ryhmän kokoonpa-

nossa on huomioitu riittävä edustus koulun oppilashuoltoryhmästä. Pedagogisen ryhmän kokoonpa-

no ja toimintatavat kuvataan tarkemmin koulujen toimintasuunnitelmissa. 

e. Toimintamalli asiakkaan/huoltajan nauhoittaessa neuvottelua 

 

Asiakkaalla on oikeus ”merkitä muistiin” esimerkiksi teknisin apuvälinein tallentaen käymänsä kes-

kustelu tai neuvottelu viranomaisen kanssa. Viranomaisen on sallittava tämä menettely eikä sillä ole 

oikeutta kieltää neuvottelujen tallentamista teknisin apuvälinein. Kieltäytyminen ei olisi sopusoin-

nussa viranomaiselle kuuluvan palveluvelvoitteen kanssa. Lisäksi se estäisi esim. asiakkaan oikeuden 

tulla kuulluksi asiassa ja oikeuden ”merkitä muistiin” viranomaisen kanssa käymänsä keskustelut. Tie-

tosuojavaltuutetun näkemyksen mukaan myös ”sellaiset puhelut, joihin asiakas itse osallistuu joko 

soittajana tai vastaajana, saa nauhoittaa. Oman viestinnän taltioiminen on mahdollista Suomen pe-

rustuslain mukaan, eikä sitä ole kriminalisoitu myöskään viestinnän suojaa koskevissa rikoslain sään-

nöksissä.” 

 

Jos asiakas haluaa nauhoittaa keskustelun, olisi hyvä pyytää paikalle työpari oppilashuollon henkilös-

töstä, jos opettaja muutoin on tilanteessa yksin. 

 

Viranomainen ei saa ilman asiakkaalle etukäteen annettua informaatiota äänittää asiakasneuvottelu-

ja eikä videoida asiakasneuvottelutilaisuuksia. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tällaisista neuvotte-

luista. Asiakaspuhelujen nauhoittaminen on henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ei saa käsitellä 

tarpeettomasti. Viranomaisella on oikeus nauhoittaa käymänsä puhelinkeskustelut asiakkaansa kans-

sa, jos se on tarpeen laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi. Puheluita ei saa siis kuitenkaan tarpeet-

tomasti nauhoittaa. Asiakkaita on kuitenkin etukäteen informoitava puhelujen nauhoittamisesta. Vi-
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ranomainen ei saa nauhoittaa niitä salaa. Asiakkaalla on myös oikeus aina valita se, ottaako hän esi-

merkiksi puhelimitse tai muutoin yhteyttä viranomaiseen. 

 

Tietosuojavaltuutettu on tuoreessa kannanotossaan katsonut, että puhelinnauhoituksia saa käyttää 

vain niille ennakolta määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Puhelujen nauhoittamisen asianmukaisuutta 

ja tarpeellisuutta on siten arvioitava ottaen huomioon kulloinkin annettava palvelu. 

Lähde Tapio Räty, Milloin asiakasneuvottelut saa nauhoittaa? -artikkeli, Sosiaaliturva 5/2008 

Aiheesta lisää myös Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta www.tietosuojavaltuutettu.fi (etusivu > 

Kysyttyä >puheluiden nauhoittaminen) 
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7. OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMINEN OPPILAIDEN JA HEIDÄN HUOL-

TAJIENSA KANSSA 

a. Kodin ja koulun yhteistyö 

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulun tärkein kumppani 

on perhe, sillä vanhemmat ovat lastensa parhaita asiantuntijoita. Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

on lapsen hyvän oppimisen, kasvun ja kehityksen edellytys. Perusopetuslain mukaan ensisijainen vas-

tuu lapsen kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa on huoltajilla. Koulun 

tehtävänä on vastata opetuksesta ja tukea oppilaan kasvua. 

 

Yhteistyön sujuvuus edellyttää aktiivisuutta, avoimuutta ja sitoutumista. Lapsen yksilöllisten tarpei-

den näkeminen edellyttää myös perheiden erilaisten tarpeiden huomioon ottamista. Tiivis yhteyden-

pito kodin ja koulun välillä helpottaa tuen löytämistä riittävän ajoissa mahdollisten huolien ilmaantu-

essa. 

Perheen tukena on oppilashuollon moniammatillinen verkosto. Oppilashuoltolain mukaan oppilas-

huoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa tai muun laillisen edustajan 

kanssa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan 

suostumukseen.  

 

Aikaisemmalla yhteistyöllä varmistetaan, että vuorovaikutuskanava kodin ja koulun välille on luotu ja 

toisten toimintatavat ovat tuttuja. Kodin ja koulun välisen yhteistyön perustana on keskinäinen ar-

vostus ja luottamus. Toimivasta vuorovaikutuksesta syntyvät luottamukselliset suhteet mahdollista-

vat kodin ja koulun välisen kasvatuskumppanuuden. Yhteiseen vuorovaikutukseen perustuvan vies-

tinnän tuloksena on hyvinvoiva oppilas. 

 

TIEDOTTAMINEN 

 koulukohtaiset tiedotteet, kunnan nettisivut 

 Wilman kautta yhteydenpito ja tiedottaminen 

 reissuvihkon, blogin tmv. käyttäminen tiedottamiseen 

 oppilashuoltotyön esittely vanhemmille käytännön tasolla vanhempaintilaisuuksissa 

 luokanopettajan/-valvojan terveiset kotiin koulutilanteesta esim. jakson päättyessä, kuukausi-

terveiset 

 oppilaan itsearviointi koulun sujumisesta perusopetuksen ylemmillä vuosiluokilla 

 

VANHEMPIEN OSALLISTUMINEN KOULUN TOIMINTAAN 

 huoltajille oman oppitunnin järjestäminen, jotta pääsevät tutustumaan koulun toimintaan 

 vanhempainyhdistyksen tai luokkatoimikunnan toimintaan osallistuminen 

 vanhempainyhdistyksen mukana koulun toimintapäiviin osallistuminen 

 opetussuunnitelman työstämiseen osallistuminen 

 oppilashuollon suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen 

 koulun juhlien, teemapäivien ym. yhteissuunnittelutilaisuudet ja/tai osallistuminen 

 yökoulut, retket ja leirikoulut 

 oppitunnin seuraaminen 
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b. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus oppilashuollossa 

Yhteisöllisen oppilashuollon toimivuuden kannalta on tärkeää kuulla myös oppilailta itseltään, millai-

sia näkemyksiä heillä on koulunsa viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyen. Kaikissa kou-

luissa toimii oppilaskunta, jonka edustajat tulee kutsua koulun oppilashuoltoryhmän kokouksiin 

säännöllisesti vähintään lukukausittain. Oppilaille tulee kehittää myös nopeampi koulukohtainen 

menetelmä, jossa yhteisöllisiin teemoihin vaikuttamisesta tulisi osa koulun arkea. Oppilaskunnat ovat 

kouluissa tärkeä osallisuuden toimintamuoto, jota koulun oppilashuoltoryhmä käyttää myös hyvin-

voinnin ja turvallisuuden edistämistyössä. Oppilaiden kanssa on hyvä alusta pitäen käydä keskustelua 

siitä, miten he ovat omalta osaltaan vastuussa turvallisesta ja toimivasta oppimisympäristöstä ja kou-

lupäivästä. 

Kaikissa perusopetuksen kouluissa tehdään Opetushallituksen hyvinvointiprofiili syyslukukaudella, ja 

tuloksia käytetään hyväksi koulun oppilashuoltoryhmässä suunniteltaessa ennaltaehkäiseviä toimin-

toja.  

Huoltajien edustuksellisuus oppilashuoltotyössä konkretisoituu koulujen vanhempainyhdistysten 

kautta. Kaikilla kouluilla on vanhempainyhdistys, lukiolla kannatusyhdistys, jonka edustajat tulee 

myös säännöllisesti kutsua koulun oppilashuoltoryhmän kokoukseen vähintään kerran lukuvuoden 

aikana. Huoltajilta tulee aktiivisesti kerätä informaatiota ja palautetta koulun turvallisuuteen ja hy-

vinvointiin liittyen. Oppilashuollon ohjausryhmä kutsuu vanhempainyhdistysten verkoston, Pirkoston 

yhteiseen keskustelutilaisuuteen kerran lukuvuodessa.  



27 

 

8. VASTUUT JA ROOLIT OPPILASHUOLLOSSA 

Vastuunjako oppilashuollossa  

 
rehtori 
 

 
- johtaa koulun yhteisöllistä oppilashuoltotyötä  
- toimii koulun oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana 
- vastaa koulun yleisestä turvallisuudesta ja opetusjärjestelyistä 
- huolehtii oppilashuoltotyön seurannasta ja arvioinnista yhdessä oppi-

lashuoltoryhmän kanssa 
- toimii koulun kriisiryhmän koollekutsujana  

 

 
luokanopettaja / luokanvalvoja / 
ryhmänohjaaja 
 

 
- vastuu oppilaan hyvinvoinnin seuraamisesta (oppilaantuntemus) 
- velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuol-

lon etuuksia ja palveluja 
- vastuu yhteydenpidosta huoltajiin ja oppilashuollon toimijoihin (kon-

sultaation käyttö) 
 

 
muu opetushenkilöstön edustaja 
 

 
- vastuu oppilaan hyvinvoinnin seuraamisesta ja tiedottamisesta luo-

kanopettajalle / luokanvalvojalle 
- velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuol-

lon etuuksia ja palveluja 
 

 
koulukuraattori 
 

 
- osallistuu aktiivisesti koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön 
- vastaa opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin sekä sosiaalisten ja 

psyykkisten valmiuksien tukemisesta 
- velvollisuus ohjata opiskelija saamaan muita opiskeluhuollon palveluja 

sekä muuta erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa 
toimintaa 
 

 
koulupsykologi 
 

 
- osallistuu aktiivisesti koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön 
- vastaa opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin sekä sosiaalisten ja 

psyykkisten valmiuksien tukemisesta 
- velvollisuus ohjata opiskelija saamaan muita opiskeluhuollon palveluja 

sekä muuta erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa 
toimintaa 

 

 
kouluterveydenhoitaja 
 

 
- osallistuu aktiivisesti koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön 
- edistää ja seuraa opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvin-

vointia ja opiskelukykyä 
- tunnistaa opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja ohjaa tarvittaessa 

jatkohoitoon ja tutkimuksiin 
 

 
psykiatrinen sairaanhoitaja  
 
 
 
 

 
- osallistuu koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön 
- tuo ammattitaitonsa ja näkemyksensä ryhmän työskentelyyn 
- ohjaa tarvittaessa oppilaan muiden palvelujen piiriin (perheneuvola,  

Pirkkalan nuorisopsykiatrian työryhmä) 
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Rehtori 

 

ASIA TEHTÄVÄT 
Vastuu  johtaa koulun yhteisöllistä oppilashuoltotyötä  

 vastaa koulun yleisestä turvallisuudesta ja opetusjärjestelyistä 

 huolehtii oppilashuoltotyön seurannasta ja arvioinnista yhdessä 
oppilashuoltoryhmän kanssa 

 toimii koulun kriisiryhmän koollekutsujana  

Ennaltaehkäisevä toiminta, yhteisölli-
nen oppilashuolto  

 luo edellytykset yhteisöllisen oppilashuollon edistämiseksi  

 osallistuu opiskelun ja poissaolojen seurantaan 

 toimii koulun oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana 

 tukee opetushenkilökuntaa kasvatus- ja opetustyössä 

Lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen 
koulupäivän aikana 

 huolehtii tiedottamisen toimivuudesta 

 huolehtii turvallisesta oppimisympäristöstä 

 vastaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämisestä 

 tukee opetushenkilökuntaa kasvatus- ja opetustyössä 

Kodin ja koulun yhteistyö, kasvatus-
kumppanuus 

Pyritään luontevaan yhteistyöhön vanhempien kanssa. 

 yhteisötasolla: vanhempainillat, koulun yhteiset tiedotteet, kou-
lun yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet,  

 yksilötasolla: Wilma, vanhempaintapaamiset, puhelinkeskuste-
lut, sähköpostit, tekstiviestit ym. 

Huoli lapsen hyvinvoinnista herää, yksi-
lökohtainen oppilashuolto 

1. Oppilaan kanssa asian puheeksiotto, keskustelu, ohjaus tarvitta-
essa oppilashuollon palvelujen piiriin, josta tieto huoltajalle. 

2. Huolen jakaminen vanhempien kanssa: puhelinkeskustelut, ta-
paamiset, ohjaus tarvittaessa oppilashuollon palvelujen piiriin 

3. Huolen edelleen jakaminen oikean tahon kanssa, konsultaatio: 
 
                              
 
   
                                                                        
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiantuntijaryhmä 
Yhteistapaaminen huoltajien, oppilaan 
ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa 

1. Ryhmän kutsuu koolle se, jolle asia luontevimmin kuuluu. Käyte-
tään Asiantuntijaryhmän määrittäminen –lomaketta, jolla saa-
daan oppilaan/huoltajan kirjallinen suostumus kokoonpanolle.  

2. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka 
huolehtii kirjaamisesta oppilashuollon kertomukseen. 

Lastensuojelullinen huoli herää 1. Konsultoidaan tarvittaessa oppilashuollon henkilöstöä  
2. Yhteydenotto lastensuojeluun: 
- nimetön konsultointi  lastensuojelun päivystysnumerossa virka-

HUOLI 

TERVEYTEEN  

LIITTYVÄ   

(Oppilashuoltolaki) 

SOSIAALISET  JA 

PSYYKKISET  

VAIKEUDET 

 (Oppilashuoltolaki) 

OPPIMISEEN  

LIITTYVÄ (POL) 

                

 

 

Kollega-apu ja/tai 

kuraattori, erityis-

opettaja,  koulu-

psykologi 

Kouluterveyden-

hoitaja 

Kollega-apu ja/tai 

erityisopettaja,     

koulupsykologi 
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aikana p. 0505167886 
 

Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioi-
miseksi (Lsl 25a§) 

Lastensuojeluilmoituksen sijaan viranomainen voi tehdä yhdessä lapsen 
tai hänen huoltajansa kanssa pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. 
Pyyntö tehdään kirjallisesti. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soittamaan 
lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 0505167886. 

Lastensuojeluilmoitus (Lsl 25§) Opetustoimen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai 
vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinhar-
joittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt 
ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtäväs-
sään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun 
tarpeen selvittämistä.  
 

1. Ilmoituksen tekee huolen havaitsija 
- Kyseessä on ilmoittajan oma arvio tilanteesta (ei ole toisen kä-

den tietoa) 
- Toisen ilmoitusvelvollisuus ei poista omaa 
- Usean tahon ilmoitukset (esim.terv.hoitaja/opettaja) tulleet il-

moitukset auttavat lastensuojelua muodostamaan kokonaiskäsi-
tyksen lapsen tilanteesta 

- saadaan tarkennettua oleelliset asiat 
2. Tehdään kirjallisena. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soitta-

maan lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 
0505167886. 

3. Puhutaan huolesta ja ilmoituksen tekemisestä lapsen ja huolta-
jien kanssa etukäteen (poikkeuksena lapseen kohdistuva väkival-
ta/seksuaalinen hyväksikäyttö, jolloin konsultoidaan välittömästi 
sosiaalityöntekijää) 
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Luokanopettaja / Luokanvalvoja / Ryhmänohjaaja  

ASIA TEHTÄVÄT 
Vastuu  vastuu oppilaan hyvinvoinnin seuraamisesta (oppilaantuntemus) 

 velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskelu-
huollon etuuksia ja palveluja 

 vastuu yhteydenpidosta huoltajiin ja oppilashuollon toimijoihin 
(konsultaation käyttö) 

Ennaltaehkäisevä toiminta, yhteisölli-
nen oppilashuolto  

 oppilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen 

 luokkien ryhmäyttäminen, luottamuksen ilmapiirin luominen 

 tiedonsiirto nivelvaihetyössä ja luokkien muodostamisessa 

 myönteisten ongelmaratkaisutaitojen, vuorovaikutus- ja viestin-
tätaitojen opettaminen  

 luokkayhteisöä tukevien toimintamallien käyttö (esim. KiVa, As-
keleittain, Lions Quest) 

Lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen 
koulupäivän aikana 

 oppilaan oppimisen ja työskentelyn seuraaminen 

 luokan ryhmädynamiikan havainnointi 

 poissaolojen seuranta 

Kodin ja koulun yhteistyö, kasvatus-
kumppanuus 

Pyritään luontevaan yhteistyöhön vanhempien kanssa. 

 yhteisötasolla: vanhempainillat, koulun yhteiset tiedotteet, kou-
lun yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet, vanhempaintoimikun-
nat/luokkatoimikunnat 

 yksilötasolla: reissuvihko, Wilma, vanhempaintapaamiset, puhe-
linkeskustelut, sähköpostit, tekstiviestit ym. 

Huoli lapsen hyvinvoinnista herää, yksi-
lökohtainen oppilashuolto 

1. Oppilaan kanssa asian puheeksiotto, keskustelu, ohjaus tarvitta-
essa oppilashuollon palvelujen piiriin, josta tieto huoltajalle. 

2. Huolen jakaminen vanhempien kanssa: puhelinkeskustelut, ta-
paamiset, ohjaus tarvittaessa oppilashuollon palvelujen piiriin 

3. Huolen edelleen jakaminen oikean tahon kanssa, konsultaatio: 
 
 
                              
 
   
                                                                        
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiantuntijaryhmä 
Yhteistapaaminen huoltajien, oppilaan 
ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa 

1. Ryhmän kutsuu koolle se, jolle asia luontevimmin kuuluu. Käyte-
tään Asiantuntijaryhmän määrittäminen –lomaketta, jolla saa-
daan oppilaan/huoltajan kirjallinen suostumus kokoonpanolle.  

2. Tarvittaessa tiedottaminen rehtorille. 

HUOLI 

TERVEYTEEN  

LIITTYVÄ   

(Oppilashuoltolaki) 

SOSIAALISET  JA 

PSYYKKISET  

VAIKEUDET 

 (Oppilashuoltolaki) 

OPPIMISEEN  

LIITTYVÄ (POL) 

                

 

 

Kollega-apu ja/tai 

kuraattori, erityis-

opettaja,  koulu-

psykologi 

Kouluterveyden-

hoitaja 

Kollega-apu ja/tai 

erityisopettaja,     

koulupsykologi 
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3. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka 
huolehtii kirjaamisesta oppilashuollon kertomukseen. 

Lastensuojelullinen huoli herää 1. Konsultoidaan tarvittaessa oppilashuollon henkilöstöä  
2. Yhteydenotto lastensuojeluun: 
- nimetön konsultointi  lastensuojelun päivystysnumerossa virka-

aikana p. 0505167886 
 

Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioi-
miseksi (Lsl 25a§) 

Lastensuojeluilmoituksen sijaan viranomainen voi tehdä yhdessä lapsen 
tai hänen huoltajansa kanssa pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. 
Pyyntö tehdään kirjallisesti. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soittamaan 
lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 0505167886. 

Lastensuojeluilmoitus (Lsl 25§) Opetustoimen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai 
vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinhar-
joittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt 
ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtäväs-
sään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun 
tarpeen selvittämistä.  
 

1. Ilmoituksen tekee huolen havaitsija 
- Kyseessä on ilmoittajan oma arvio tilanteesta (ei ole toisen kä-

den tietoa) 
- Toisen ilmoitusvelvollisuus ei poista omaa 
- Usean tahon ilmoitukset (esim.terv.hoitaja/opettaja) tulleet il-

moitukset auttavat lastensuojelua muodostamaan kokonaiskäsi-
tyksen lapsen tilanteesta 

- saadaan tarkennettua oleelliset asiat 
2. Tehdään kirjallisena. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soitta-

maan lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 
0505167886. 

3. Puhutaan huolesta ja ilmoituksen tekemisestä lapsen ja huolta-
jien kanssa etukäteen (poikkeuksena lapseen kohdistuva väkival-
ta/seksuaalinen hyväksikäyttö, jolloin konsultoidaan välittömästi 
sosiaalityöntekijää) 
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Muu opetushenkilöstön edustaja  

ASIA TEHTÄVÄT 
Vastuut - vastuu oppilaan hyvinvoinnin seuraamisesta ja tiedottamisesta 

luokanopettajalle / -valvojalle 
- velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskelu-

huollon etuuksia ja palveluja 

Ennaltaehkäisevä toiminta, yhteisöllinen 
oppilashuolto  

- oppilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen 
- myönteisten ongelmaratkaisutaitojen, vuorovaikutus- ja viestin-

tätaitojen opettaminen  
- oppilaita osallistavat menetelmät ja yhteisöllisyyttä tukevat käy-

tännöt omassa työssä  
- ennakointi ja havainnointi  

Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen 
koulupäivän aikana 

- oppilaan oppimisen ja työskentelyn seuraaminen 
- luokan ryhmädynamiikan havainnointi 
- yleisestä turvallisuudesta huolehtiminen  

Kodin ja koulun yhteistyö, kasvatus-
kumppanuus 

- osallistuu koulun ja kodin yhteistyön suunnitteluun ja toteutta-
miseen yhdessä luokanopettajan tai -valvojan kanssa 

- luottamuksellinen vuorovaikutus ja opiskelijalähtöisyys lasta tai 
nuorta koskevassa asiassa 

- osallistuu tapaamisiin (keskustelut,  vanhempainillat 
- ottaa yhteyttä Wilman kautta/puhelimitse 

Huoli lapsen tai nuoren hyvinvoinnista 
herää, yksilökohtainen oppilashuolto  
 

1. Oppilaan kanssa asian puheeksiotto, keskustelu, ohjaus tarvitta-
essa oppilashuollon palvelujen piiriin, josta tieto huoltajalle. 

2. Huolen jakaminen vanhempien kanssa: puhelinkeskustelut, ta-
paamiset, ohjaus tarvittaessa oppilashuollon palvelujen piiriin 

3. Huolen edelleen jakaminen oikean tahon kanssa, konsultaatio: 
 

 
                          
                              
 
   
                                                                        
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiantuntijaryhmätyöskentely Yhteista-
paaminen huoltajien, oppilaan ja tarvit-
tavien asiantuntijoiden kanssa 

- on mukana pyydettäessä 
- tarvittaessa perustaa ryhmän 

 

Lastensuojelullinen huoli herää 1. Konsultoidaan tarvittaessa oppilashuollon henkilöstöä  

HUOLI 

TERVEYTEEN  

LIITTYVÄ   

(Oppilashuoltolaki) 

SOSIAALISET  JA 

PSYYKKISET  

VAIKEUDET 

 (Oppilashuoltolaki) 

OPPIMISEEN  

LIITTYVÄ (POL) 

                

 

 

Kollega-apu ja/tai 

kuraattori, erityis-

opettaja,  koulu-

psykologi 

Kouluterveyden-

hoitaja 

Kollega-apu ja/tai 

erityisopettaja,     

koulupsykologi 
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2. Yhteydenotto lastensuojeluun: 
- nimetön konsultointi  lastensuojelun päivystysnumerossa virka-

aikana p. 0505167886 
 
 

Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimisek-
si (Lsl 25a§) 

Lastensuojeluilmoituksen sijaan viranomainen voi tehdä yhdessä lapsen 
tai hänen huoltajansa kanssa pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. 
Pyyntö tehdään kirjallisesti. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soittamaan 
lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 0505167886. 

Lastensuojeluilmoitus (Lsl 25§) Opetustoimen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai 
vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinhar-
joittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt 
ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtäväs-
sään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun 
tarpeen selvittämistä.  
 

1. Ilmoituksen tekee huolen havaitsija 
- Kyseessä on ilmoittajan oma arvio tilanteesta (ei ole toisen kä-

den tietoa) 
- Toisen ilmoitusvelvollisuus ei poista omaa 
- Usean tahon ilmoitukset (esim.terv.hoitaja/opettaja) tulleet il-

moitukset auttavat lastensuojelua muodostamaan kokonaiskäsi-
tyksen lapsen tilanteesta 

- saadaan tarkennettua oleelliset asiat 
2. Tehdään kirjallisena. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soitta-

maan lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 
0505167886. 

3. Puhutaan huolesta ja ilmoituksen tekemisestä lapsen ja huolta-
jien kanssa etukäteen (poikkeuksena lapseen kohdistuva väkival-
ta/seksuaalinen hyväksikäyttö, jolloin konsultoidaan välittömästi 
sosiaalityöntekijää) 
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Koulukuraattori  

ASIA TEHTÄVÄT  
Vastuu - osallistuu aktiivisesti koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyö-

hön 
- vastaa opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin sekä sosiaalis-

ten ja psyykkisten valmiuksien tukemisesta 
- velvollisuus ohjata opiskelija saamaan muita opiskeluhuollon 

palveluja sekä muuta erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja 
nuoria tukevaa toimintaa 

Ennaltaehkäisevä toiminta, yhteisöllinen 
oppilashuolto  

- oppilaan kehityksen ja oppimisen riskien varhainen tunnista-
minen 

- toimii aktiivisena oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmän jäsene-
nä  

- työskentely luokkien ja ryhmien kanssa (esim. oppitunnit sekä 
erilaisten kartoitusten tekeminen mm. sosiaalisiin suhteisiin ja 
kiusaamiseen liittyen) 

- nivelvaihetyöskentely (siirtyminen päivähoidosta kouluun ja/tai 
koulusta toiseen) 

- tukioppilastoiminta (yläaste), leiri- ja retkitoiminta 

Lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen 
koulupäivän aikana 

Saatavilla olo 
- oppilaalla oikeus päästä viimeistään seitsemäntenä oppilaitok-

sen työpäivänä ja kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraa-
vana päivänä kuraattorin puheille 

Kuraattori työskentelee erilaisten  
- käyttäytymiseen ja sopeutumiseen 
- koulumotivaatiovaikeuksiin  
- poissaoloihin, tunne-elämään 
- sosiaalisiin suhteisiin 
- perheeseen tai  
- koulunkäyntijärjestelyihin liittyvien syiden parissa. 

Koulun ja kodin yhteistyö, kasvatus-
kumppanuus 

Yhteisötasolla 
- edistää kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä 
- osallistuu vanhempainiltoihin  

Yksilötasolla: 
- oppilaan kanssa työskenneltäessä tehdään yhteistyötä tarvitta-

vissa määrin ja tarvittaessa oppilaan toiveet huomioiden 

Huoli lapsen hyvinvoinnista herää, 
yksilökohtainen oppilashuolto 

Oikeus saada opiskeluhuollon kuraattoripalveluja 
- Oppilas itse, huoltaja tai muu henkilö pyytää  

Yhteydenotto opiskeluhuollon kuraattoripalvelujen saamiseksi 
- Oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijän arvion perusteel-

la tarvitaan kuraattoripalveluja 
- Tehdään yhdessä opiskelijan kanssa ja annetaan tiedoksi kotiin 

Annetaan riittävä tuki ja ohjaus 
- oppilaan psykososiaalisen kokonaistilanteen selvittäminen, tu-

en tarpeen arviointi ja tarvittavan verkoston kokoaminen ja 
koordinointi 

- sosiaalisten selvitysten ja arviointien tekeminen sekä asiantun-
tijalausuntojen antaminen 

Asiantuntijaryhmä 
Yhteistapaaminen huoltajien, oppilaan ja 
tarvittavien asiantuntijoiden kanssa 

- ryhmän kutsuu koolle se, jolle asia luontevimmin kuuluu. Käy-
tetään Asiantuntijaryhmän määrittäminen - lomaketta, jolla 
saadaan oppilaan/huoltajan kirjallinen suostumus kokoonpa-
nolle  

- ryhmä kootaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa 
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- tarvittaessa tiedottaminen rehtorille 
- asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka 

huolehtii kirjaamisesta oppilashuollon kertomukseen. 

Konsultointi Antaa konsultaatiota koulun työntekijöille ja huoltajille oppilaita koske-
vissa oppimiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.  
 
Pyytää konsultointia mm. muilta kuraattoreilta, sosiaalipalveluista tai 
oppilashuollon toimijoilta. 

Lastensuojelullinen huoli herää 1. Konsultoidaan tarvittaessa oppilashuollon henkilöstöä  
2. Yhteydenotto lastensuojeluun: 
- nimetön konsultointi  lastensuojelun päivystysnumerossa virka-

aikana p. 0505167886 
 

Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimisek-
si (Lsl 25a§) 

Lastensuojeluilmoituksen sijaan viranomainen voi tehdä yhdessä lapsen 
tai hänen huoltajansa kanssa pyynnön lastensuojelutarpeen arvioi-
miseksi. Pyyntö tehdään kirjallisesti. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään 
soittamaan lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 
0505167886. 

Lastensuojeluilmoitus (Lsl 25§) Opetustoimen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai 
vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatin-
harjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammatti-
henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä 
ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he 
ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon 
tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyt-
tää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.  
 

1. Ilmoituksen tekee huolen havaitsija 
- Kyseessä on ilmoittajan oma arvio tilanteesta (ei ole toisen kä-

den tietoa) 
- Toisen ilmoitusvelvollisuus ei poista omaa 
- Usean tahon ilmoitukset (esim.terv.hoitaja/opettaja) tulleet 

ilmoitukset auttavat lastensuojelua muodostamaan kokonais-
käsityksen lapsen tilanteesta 

- saadaan tarkennettua oleelliset asiat 
2. Tehdään kirjallisena. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soitta-

maan lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 
0505167886. 

3. Puhutaan huolesta ja ilmoituksen tekemisestä lapsen ja huolta-
jien kanssa etukäteen (poikkeuksena lapseen kohdistuva väki-
valta/seksuaalinen hyväksikäyttö, jolloin konsultoidaan välit-
tömästi sosiaalityöntekijää) 
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Koulupsykologi 

ASIA TEHTÄVÄT 
Vastuut - osallistuu aktiivisesti koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyö-

hön 
- vastaa opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin sekä sosiaalis-

ten ja psyykkisten valmiuksien tukemisesta 
- velvollisuus ohjata opiskelija saamaan muita opiskeluhuollon 

palveluja sekä muuta erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja 
nuoria tukevaa toimintaa 

Ennaltaehkäisevä toiminta, yhteisöllinen 
oppilashuolto  

Tukee oppilaan psyykkistä hyvinvointia ja oppimista yhteistyössä per-
heiden ja muun koulun henkilökunnan kanssa. 
Tarjoaa oppilaille keskustelutukea sekä psykologisia tutkimuksia.  
Tarjoaa koulun henkilökunnalle matalan kynnyksen mahdollisuuden 
konsultoida psykologia. 
Edistää psyykkistä hyvinvointia kouluyhteisössä. 
Osallistuu oppilashuoltoryhmiin, ennaltaehkäisevään kehitystyöhön ja 
hankkeisiin sekä tiedottaa kouluyhteisössä psyykkisen hyvinvoinnin 
tukemisesta. 
Koulupsykologi voi osallistua myös työskentelyyn luokissa tai ohjata 
psyykkistä hyvinvointia tukevia ryhmiä. 

Lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen 
koulupäivän aikana 

Saatavilla olo: 
-oppilaalla oikeus päästä viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työ-
päivänä ja kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana päivänä psy-
kologin tai kuraattorin puheille 
 
Voi olla mukana pohtimassa käytännön järjestelyjä ja toimintatapoja, 
tarjota tutkimus-/tukikäyntejä tai ohjata muun avun piiriin, jotta lapsi 
voisi koulussa mahdollisimman hyvin. 

Kodin ja koulun yhteistyö, kasvatus-
kumppanuus  

Yhteisötasolla 
- edistää kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä 

Yksilötasolla: 
- opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen 

huoltajiensa kanssa 
- oppilaan kanssa työskenneltäessä tehdään yhteistyötä tarvitta-

vissa määrin ja tarvittaessa oppilaan toiveet huomioiden 
- tärkeä yhteistyömuoto on asiantuntijaryhmätyöskentely 

Huoli lapsen hyvinvoinnista herää, yksilö-
kohtainen oppilashuolto  

Koulupsykologi palvelee lapsen oppimiseen ja tunne-elämään (esim. 
pelot, mieliala, käytöspulmat) liittyvissä kysymyksissä. Vanhem-
mat/oppilas voivat ottaa suoraan yhteyttä, työntekijät heidän suostu-
muksellaan. 

Asiantuntijaryhmä 
Yhteistapaaminen huoltajien, oppilaan ja 
tarvittavien asiantuntijoiden kanssa 

- ryhmän kutsuu koolle se, jolle asia luontevimmin kuuluu. Käy-
tetään Asiantuntijaryhmän määrittäminen - lomaketta, jolla 
saadaan oppilaan/huoltajan kirjallinen suostumus kokoonpa-
nolle  

- ryhmä kootaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa 
- tarvittaessa tiedottaminen rehtorille 
- asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka 

huolehtii kirjaamisesta oppilashuollon kertomukseen. 

Konsultointi Antaa konsultaatiota koulun työntekijöille oppilaita koskevissa oppimi-
seen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.  
 
Pyytää konsultointia muilta psykologeilta/psykiatrilta, tai oppilashuollon 
toimijoilta 



37 

 

Jatkotyöskentely Ohjaa tarvittaessa eteenpäin neuropsykologiseen kuntoutukseen, toi-
mintaterapiaan, perheneuvolaan, nuorisopsykiatrian tiimiin tai  
koululääkärille, mikäli tarvitaan erikoissairaanhoidon palveluja 

Lastensuojelullinen huoli herää 1. Konsultoidaan tarvittaessa oppilashuollon henkilöstöä  
2. Yhteydenotto lastensuojeluun: 
- nimetön konsultointi  lastensuojelun päivystysnumerossa virka-

aikana p. 0505167886 
 

Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimisek-
si (Lsl 25a§) 

Lastensuojeluilmoituksen sijaan viranomainen voi tehdä yhdessä lapsen 
tai hänen huoltajansa kanssa pyynnön lastensuojelutarpeen arvioi-
miseksi. Pyyntö tehdään kirjallisesti. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään 
soittamaan lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 
0505167886. 

Lastensuojeluilmoitus (Lsl 25§) Opetustoimen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai 
vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatin-
harjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammatti-
henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä 
ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he 
ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon 
tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyt-
tää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.  
 

1. Ilmoituksen tekee huolen havaitsija 
- Kyseessä on ilmoittajan oma arvio tilanteesta (ei ole toisen kä-

den tietoa) 
- Toisen ilmoitusvelvollisuus ei poista omaa 
- Usean tahon ilmoitukset (esim.terv.hoitaja/opettaja) tulleet 

ilmoitukset auttavat lastensuojelua muodostamaan kokonais-
käsityksen lapsen tilanteesta 

- saadaan tarkennettua oleelliset asiat 
2. Tehdään kirjallisena. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soitta-

maan lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 
0505167886. 

3. Puhutaan huolesta ja ilmoituksen tekemisestä lapsen ja huolta-
jien kanssa etukäteen (poikkeuksena lapseen kohdistuva väki-
valta/seksuaalinen hyväksikäyttö, jolloin konsultoidaan välit-
tömästi sosiaalityöntekijää) 
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Kouluterveydenhoitaja  

ASIA TEHTÄVÄT 
Vastuut - edistää ja seuraa opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, hy-

vinvointia ja opiskelukykyä 
- tunnistaa opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja ohjaa tarvitta-

essa jatkohoitoon ja tutkimuksiin 
- osallistuu aktiivisesti koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön 

 

Ennaltaehkäisevä toiminta  - Yhteisöllinen oppilashuolto: vanhempainillat, teemapäivät, ryh-
mätoiminta ja koko luokan ohjaustunnit esim. murrosikään tai 
elintapoihin liittyen sekä osallistuminen kouluympäristön terveel-
lisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkas-
tuksiin kolmen vuoden välein 

- Yksilökohtainen oppilashuolto: vuosittaiset terveystarkastukset ja 
tarvittavat seurantakäynnit  

Lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen 
koulupäivän aikana 

- tarvittavat ohjauskäynnit koko luokalle esim. toisen oppilaan sai-
raudesta  

- tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen sekä hoi-
toonohjaus 

- oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääki-
tyksen järjestäminen koulussa 

Yhteistyö huoltajien kanssa - vanhempainillat 
- vanhemmat kutsuttuina mukaan laajoihin terveystarkastuksiin 
- yhteydenotot (wilma, puhelin, sähköposti) 

Huoli lapsen hyvinvoinnista herää - huoli useamman oppilaan hyvinvoinnista herää liittyen samaan 
asiaan (esim. sisäilma, päihteet) 

- tiedotetaan asiasta yhteisöllistä oppilashuoltotyöryhmää, jossa 
sovitaan vastuut 

- oppilaan kanssa asian puheeksiotto, keskustelu, ohjaus tarvittaes-
sa oppilashuollon palvelujen piiriin, josta tieto huoltajalle. 

- huolen jakaminen vanhempien kanssa: puhelinkeskustelut, ta-
paamiset, ohjaus tarvittaessa oppilashuollon palvelujen piiriin 

- huolen edelleen jakaminen oikean tahon kanssa, konsultaatio: 
 
                         
                              
 
   
                                                                        
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUOLI 

TERVEYTEEN  

LIITTYVÄ   

(Oppilashuoltolaki) 

SOSIAALISET  JA 

PSYYKKISET  

VAIKEUDET 

 (Oppilashuoltolaki) 

OPPIMISEEN  

LIITTYVÄ (POL) 

                

 

 

kollega-apu, ku-

raattori, merkkari, 

erityisopettaja 

koulupsykologi 

Koululääkäri lv/aineenopettaja, 

erityisopettaja,    

koulupsykologi, 

merkkari 
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Konsultointi - tarpeen mukaan annetaan ja pyydetään konsultaatiota muilta 
ammattilaisilta 

- annetaan tai tarvittaessa konsultoidaan huoltajia 
 

Asiantuntijaryhmä 
Yhteistapaaminen huoltajien, oppilaan ja 
tarvittavien asiantuntijoiden kanssa 

1. Ryhmän kutsuu koolle se, jolle asia luontevimmin kuuluu. Käyte-
tään Asiantuntijaryhmän määrittäminen –lomaketta, jolla saa-
daan oppilaan/huoltajan kirjallinen suostumus kokoonpanolle.  

2. Tarvittaessa tiedottaminen rehtorille. 
3. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka 

huolehtii kirjaamisesta oppilashuollon kertomukseen. 

Lastensuojelullinen huoli herää 1. Konsultoidaan tarvittaessa oppilashuollon henkilöstöä  
2. Yhteydenotto lastensuojeluun: 
- nimetön konsultointi  lastensuojelun päivystysnumerossa virka-

aikana p. 0505167886 
 

Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimisek-
si (Lsl 25a§) 

Lastensuojeluilmoituksen sijaan viranomainen voi tehdä yhdessä lapsen tai 
hänen huoltajansa kanssa pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. 
Pyyntö tehdään kirjallisesti. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soittamaan 
lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 0505167886. 

Lastensuojeluilmoitus (Lsl 25§) Opetustoimen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai 
vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinhar-
joittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt 
ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtäväs-
sään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun 
tarpeen selvittämistä.  
 

1. Ilmoituksen tekee huolen havaitsija 
- Kyseessä on ilmoittajan oma arvio tilanteesta (ei ole toisen käden 

tietoa) 
- Toisen ilmoitusvelvollisuus ei poista omaa 
- Usean tahon ilmoitukset (esim.terv.hoitaja/opettaja) tulleet ilmoi-

tukset auttavat lastensuojelua muodostamaan kokonaiskäsityksen 
lapsen tilanteesta 

- saadaan tarkennettua oleelliset asiat 
2. Tehdään kirjallisena. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soitta-

maan lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 
0505167886. 

3. Puhutaan huolesta ja ilmoituksen tekemisestä lapsen ja huoltajien 
kanssa etukäteen (poikkeuksena lapseen kohdistuva väkival-
ta/seksuaalinen hyväksikäyttö, jolloin konsultoidaan välittömästi 
sosiaalityöntekijää) 
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Psykiatrinen sairaanhoitaja  

ASIA TEHTÄVÄT  
Vastuut - osallistuu koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön 

- tuo ammattitaitonsa ja näkemyksensä ryhmän työskentelyyn 
- ohjaa tarvittaessa oppilaan muiden palvelujen piiriin (perheneu-

vola,  Pirkkalan nuorisopsykiatrian työryhmä) 

Ennaltaehkäisevä toiminta  - Yhteisöllinen oppilashuolto: työskentely luokkien kanssa (oppi-
tuntien seuranta) 

- Yksilökohtainen oppilashuolto: keskustelukäynnit oppilaiden 
kanssa   

Lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen 
koulupäivän aikana 

Oppilaan havainnointi ja seuranta 
- saatavilla olo (kouluilla paikalla ennalta sovittuina päivinä sekä 

tarpeen mukaan)  
- keskustelukäynnit tapahtuvat koulupäivän aikana 

Yhteistyö huoltajien kanssa - oppilaan kanssa työskennellessä yhteistyö sovitusti vanhempien 
kanssa; yhteydenpito (wilma, puhelin, sähköposti), neuvottelut 

Huoli lapsen hyvinvoinnista herää - huoli puheeksi oppilaan kanssa, ohjaus tarvittaessa muiden pal-
velujen piiriin, josta tieto huoltajalle. 

- huolen jakaminen vanhempien kanssa: puhelinkeskustelut, ta-
paamiset, ohjaus tarvittaessa oppilashuollon palvelujen piiriin 

- huolen herätessä työntekijällä tai vanhemmalla, on hän yhtey-
dessä psykiatriseen sairaanhoitajaan 

Konsultointi - tarpeen mukaan antaa ja pyytää konsultaatiota muilta ammatti-
laisilta 

- tarvittaessa huoltajien konsultointi 

Asiantuntijaryhmä 
Yhteistapaaminen huoltajien, oppilaan ja 
tarvittavien asiantuntijoiden kanssa 

1. Ryhmän kutsuu koolle se, jolle asia luontevimmin kuuluu. Käyte-
tään Asiantuntijaryhmän määrittäminen –lomaketta, jolla saa-
daan oppilaan/huoltajan kirjallinen suostumus kokoonpanolle.  

2. Tarvittaessa tiedottaminen rehtorille. 
3. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka 

huolehtii kirjaamisesta oppilashuollon kertomukseen. 

Lastensuojelullinen huoli herää 1. Konsultoidaan tarvittaessa oppilashuollon henkilöstöä  
2. Yhteydenotto lastensuojeluun 

Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimisek-
si (Lsl 25a§) 

Lastensuojeluilmoituksen sijaan viranomainen voi tehdä yhdessä lapsen 
tai hänen huoltajansa kanssa pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. 
Pyyntö tehdään kirjallisesti. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soittamaan 
lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 0505167886. 

Lastensuojeluilmoitus (Lsl 25§) Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosään-
nösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vas-
taavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, 
jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai 
oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.  
 

1. Ilmoituksen tekee huolen havaitsija 
- Kyseessä on ilmoittajan oma arvio tilanteesta (ei ole toisen kä-

den tietoa) 
- Toisen ilmoitusvelvollisuus ei poista omaa 
- Usean tahon ilmoitukset (esim.terv.hoitaja/opettaja) auttavat 

lastensuojelua muodostamaan kokonaiskäsityksen lapsen tilan-
teesta 

- saadaan tarkennettua oleelliset asiat 
2. Tehdään kirjallisena. Kiireellisissä tilanteissa pyydetään soitta-

maan lastensuojelun päivystysnumeroon virka-aikana p. 
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0505167886. 
3. Puhutaan huolesta ja ilmoituksen tekemisestä lapsen ja huolta-

jien kanssa etukäteen (poikkeuksena lapseen kohdistuva väkival-
ta/seksuaalinen hyväksikäyttö, jolloin konsultoidaan välittömästi 
sosiaalityöntekijää) 
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9. MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ  

 
Oppilashuollon käytännön toteuttaminen edellyttää opetus-, terveys- ja sosiaalitoimen välistä yhteistyötä. 

Lisäksi yhteistyösuhteet nuorisotoimen, pelastustoimen sekä poliisin suuntaan nähdään tärkeiksi oppilas-

huollossa. Oppilashuollossa korostuu eri aloilla toimivien osaajien välinen yhteistyö. Moniammattillisuuden 

keskeisenä toimintamuotona kouluilla ovat oppilashuoltoryhmät.  

 

Toimivan moniammatillisuuden lähtökohta on tuntea yhteistyökumppanin tietotaito, jotta yhteistyötä voi-

daan rakentaa toiminnan tasolle. Joustava yhteistyö oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi mahdollistuu vain 

kun toimijat tuntevat toisensa, toiminta saadaan näkyväksi ja toimijoilla on sekä aikaa että yhteisiä työkaluja. 

Moniammatillisen yhteistyön erilaisista asiantuntijuuksista tuleekin luoda hyvinvointipalvelujen kokonaisuus, 

joka joustaa oppilaan arjessa. Hyvin toimivassa asiantuntijuudessa jokaisella toimijalla on oma alueensa jota 

arvostetaan. Tärkeä osa toimivaa moniammatillista yhteistyötä on toimiva viranomaisten välinen konsultaa-

tio, jonka merkitys korostuu oppilashuoltotyössä. Riittävän aikaisen konsultaation käyttö oman työn tukena 

on suositeltavaa. 

 
 
 

a. Nuorisopalvelut 

 
 

Nuorisopalvelut ovat tiiviisti mukana ala- ja yläkoulujen oppilashuoltoryhmissä, verkostotapaamisissa 

ja muissa palavereissa. Nuorisopalvelut järjestävät ryhmäyttämistunteja, päihde- ja seksuaalikasva-

tustunteja 6.-9.luokkalaisille, yksilöohjausta ja pienryhmätoimintaa tarpeen mukaan, leiritoimintaa 

yhteistyössä koulujen henkilökunnan kanssa ja on lisäksi mukana vanhempainilloissa. Erityisnuoriso-

työntekijä aloittaa työnsä alkuvuodesta 2015, joten yhteistyö tulee jatkossa lisääntymään entises-

tään. 

Yhteistyön tekeminen on organisoitu yhdessä koulun kanssa ja toimenpiteet ovat tilannesidonnaisia; 

tarve voi tulla suoraan koulun henkilökunnalta (rehtori, opettajat, kuraattori, terveydenhoitajat, psy-

kiatrinen sairaanhoitaja) tai suoraan oppilailta ja nuoriso-ohjaajat ovat myös yhteydessä suoraan 

kouluun. Toiminta voidaan järjestää nuoriso-ohjaajan toimesta tai yhteistyössä koulun henkilökun-

nan kanssa. Nuoriso-ohjaajat toimivat ala- ja yläkoulujen kanssa ja etsivät nuorisotyöntekijät vastaa-

vasti lukion kanssa. 

 

b. Lastensuojelu 

 

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä, kun havaitsee tai tietää sellaista, minkä vuoksi lastensuojelun 

tarve on syytä selvittää. Ensisijaisesti kannattaa kuitenkin pyrkiä yhteisymmärrykseen lapsen ja huol-

tajien kanssa. Tällöin voidaan tehdä yhdessä pyyntö lastensuojelun tarpeen arvioimiseksi. Kouluilla 

voidaan ennen lastensuojeluilmoituksen tekoa yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa pohtia, onko per-
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heellä/koululla riittäviä keinoja tai onko sellaisia ennaltaehkäiseviä tukitoimia, joiden avulla huolen-

aiheet vähenisivät. Huoltajien ja lapsen kanssa keskustellaan avoimesti ilmoituksen tekemisen tar-

peesta, mikäli se on mahdollista.  

Ilmoitus pitää tehdä, vaikka lapsi tai perhe kieltäisi, jos siihen on aihetta. Viranomaiset tekevät ilmoi-

tuksen omalla nimellään. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä. Kyseessä on ilmoittajan oma arvio tilan-

teesta. Toisen tahon ilmoitusvelvollisuus ei poista omaa velvollisuutta. Usean tahon kautta tulleet il-

moitukset auttavat lastensuojelua muodostamaan kokonaiskuvan lapsen tilanteesta. Pääsääntöisesti 

kaikki lastensuojelun tiedot kerrotaan avoimesti huoltajille ja lapsille.  

Kaikki lastensuojeluilmoitukset käsitellään. Kaikki avohuollon tukitoimet ovat perheille vapaaehtoisia. 

Lastensuojelussa järjestetään yhteisiä neuvotteluja perheen, sosiaalityön ja koulun kanssa, kun se on 

tarkoituksenmukaista. Sosiaalityöntekijä voi kertoa koululle tietoja, joita koululla välttämättä tarvi-

taan lapsen hoidon järjestämiseksi. 

 

c. Erikoissairaanhoito 

 
Koulut tekevät tiivistä yhteistyötä yksilökohtaisen oppilashuollon osalta Pirkanmaan sairaanhoitopii-

rin erikoissairaanhoidon kanssa. Mikäli asiantuntijaryhmän työskentely edellyttää erikoissairaanhoi-

don edustajan läsnäoloa, ryhmän koollekutsuja ottaa yhteyttä huoltajien kautta erikoissairaanhoidon 

henkilökuntaan.  

 

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Lastenpsykiatrian asiantuntijapalveluiden yksikössä toimii 

työryhmä, joka tarjoaa konsultaatiota lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille. Konsultaatio-

toiminnan tavoitteena on tuoda lastenpsykiatrista erityisosaamista yksittäisten työntekijöiden, työ-

ryhmien ja lapsiperheiden arjen tukiverkostojen käyttöön. Konsultaatiotyöryhmä toimii niiden lasten 

kohdalla, joista ei ole tehty eikä ole aikeissa tehdä lähetettä lastenpsykiatrialle. 

 

Neuvontaa ja ohjausta voidaan tarjota puhelimitse, vastaamalla konsultaatiolähetteisiin sekä konsul-

taatiokäynteinä. Konsultaatiokäynnit voivat toteutua lapsen ja perheen sekä yhteistyöverkoston tai 

työntekijöiden tapaamisina. Kunnan kanssa voidaan myös neuvotella säännöllisten konsultaatiokäyn-

tien järjestämisestä yhteistyötahojen kanssa. 

 
Puhelinkonsultaatiot 
 
 Arkisin ma – pe klo 9.00-14.00 
 Puhelin 050 5734454 
 

d. Poliisi 

 
Poliisin koulujen kanssa tekemä yhteistyö on ennalta estävän poliisitoiminnan merkittävä toiminta-

muoto. Poliisi antaa asiantuntijakonsultaatiota koulujen tarvitsemissa turvallisuuteen liittyvissä on-

gelmatilanteissa sekä toimii tarvittaessa erilaisissa työryhmissä. Myös käytännön toiminta on mah-

dollista esim. rangaistusvaatimusten kirjaamisen tai rikosilmoitusten tekemisen muodossa. Koulujen 
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erilainen turvallisuuskonsultaatio sekä poliisin helppo lähestyttävyys näissä asioissa on koulujen 

kanssa tehtävän yhteistyön keskeisin muoto. Ylöjärvellä ja Pirkkalalla on tällä hetkellä yhteinen oppi-

laitosyhteistyöpoliisi. Yhteystiedot löytyvät Sisä-Suomen poliisilaitoksen kotisivuilta: Ennalta estävä 

toiminta Pirkanmaalla. 
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10. HENKILÖTIETOJEN SALASSAPITO JA KÄSITTELY 
Yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia salassa pi-

dettäviä tietoja. Oppilaitoksen henkilöstön ja muiden yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen osallistu-

vien salassapitovelvoitteista säädetään mm. perusopetuslain 40 §:ssä, viranomaisten julkisuudesta annetun 

lain 22§:ssä (asiakirjasalaisuus) ja 23 § (vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto). Salassapitoperusteista 

säädetään julkisuuslain 24§:ssä. Oppilashuollon kannalta tärkeimmät salassapidon perusteet sisältyvät 24§:n 

1 momentin 25, 30 ja 32 kohtiin. Salassa pidettäviä asioita ovat mm. oppilashuoltoa koskevat asiakirjat sekä 

oppilashuollon työskentelystä tehdyt kirjaukset, tiedot terveydentilasta, sosiaalihuollon asiakkuus, psykologi-

set testit/tutkimukset ja henkilön yksityiselämä. Oppilashuoltorekistereistä säädetään oppilas- ja opiskelija-

huoltolain 21§:ssä ja oppilashuoltorekisteriin sisältyvien tietojen salassapidosta oppilas- ja opiskelijahuolto-

lain 22§:ssä. Lisäksi oppilashuollon rekistereihin tallennettavien tietojen käsittelystä säädetään viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja henkilötietolaissa. 

 

Monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon rekisteriä (oppilashuoltorekisteri) ylläpitää koulutuksen järjestäjä 

joka nimeää rekisterille vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet tallen-

nettaviin tietoihin. Rekisteriin tallennetaan monialaisessa yksilökohtaisessa oppilashuollossa laadittavat oppi-

lashuoltokertomukset sekä muut yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat. Potilasasiakirjat tallennetaan poti-

lasrekisteriin ja oppilashuollon kuraattorin asiakaskertomukset tallennetaan oppilashuollon kuraattorin asia-

kasrekisteriin joiden rekisterinpitäjänä toimii palvelut järjestänyt kunnan toimielin. Tietoja voidaan luovuttaa 

tietoon oikeutetulle teknisen käyttöyhteyden avulla, mutta on varmistuttava tietojen suojauksen asianmu-

kaisesta huolehtimisesta. 

 

Koulun henkilöstö ei saa antaa sivullisille yksilökohtaisen oppilashuollon asiakirjoihin sisältyviä tai muuten 

tietoonsa saamia yksittäistä opiskelijaa koskevia salassa pidettäviä tietoja ilman asianomaisen henkilön tai 

hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta tai tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä. Si-

vullisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei osallistu oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon tarpeen selvittämi-

seen tai sen toteutukseen. Monialaisen asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä 

saamiaan salassapidettäviä tietoja muuhun kuin oppilashuoltoon liittyvään tehtävää. 

 

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen osallistuvilla on kuitenkin oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa 

toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämisen ja 

toteuttamisen kannalta välttämättömät tiedot (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23§). Salassapitovelvoitteista 

poikkeamisesta säädetään lisäksi julkisuudesta annetun lain 7 luvussa. 

 

Perusopetuslain 40§ mukaisesti on oppilaan yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön järjestämiseen ja toteut-

tamiseen osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja tämän lain 

mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjes-

tämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä 

kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tie-

toja pyytää myös muilta tahoilta. 

 

Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen jär-

jestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen 

tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. 
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Tiedon luovuttamista arvioitaessa joudutaan harkitsemaan muun muassa, onko kysymys sellaisesta tiedosta, 

joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi 

koskea esimerkiksi sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Jokainen oppi-

lashuoltotyöhön osallistuva vastaa omalta osaltaan siitä, mitä tietoja hän luovuttaa. Vaikka tiedon luovutta-

miselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseksi ja turvaa-

miseksi on syytä pyrkiä aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumus salassa 

pidettävän tiedon luovuttamiseen. 

 

Jos opiskelija siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, aikaisemman koulutuksen järjestäjän on 

pyydettävä opiskelijan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle koulutuksen järjes-

täjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeel-

lisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tie-

dot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja 

ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuk-

sen järjestäjän pyynnöstä. 

 

Vaikka koko esiopetuksen ja koulun henkilökunta on vaitiolovelvollinen, yksittäisen lapsen ja nuoren henkilö-

kohtaisia asioita ei saa käsitellä yleisesti ilman lupaa esimerkiksi henkilöstön kokouksissa tai opettajanhuo-

neessa.  
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11. OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA 

 
 
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, oh-

jauksesta ja arvioinnista vastaa monialaisen oppilashuollon ohjausryhmä. Koulun oppilashuollon suunnitte-

lusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa koulukohtainen oppilashuoltoryhmä. Vastuu 

ryhmien toiminnasta on rehtoreilla, jotka kokoavat palautetta oppilailta, opettajilta, huoltajilta sekä oppilas-

huollon eri toimijoilta. Oppilashuollon toimintaa arvioidaan ohjausryhmässä lukuvuosittain. Keskeisistä tulok-

sista tiedotetaan oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetus-

toimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppi-

lashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. Arvioinnissa käytetään apuna kunnassa jo olemas-

sa olevia hyvinvoinnin seurannan mittareita. 
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12. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOA OHJAAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ 

 
Ajantasainen lainsäädäntö: www.finlex.fi 
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
Perusopetuslaki 
Lukiolaki 
Lastensuojelulaki 
Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveydenhuollosta 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
 
 
 
 

13. LIITTEET  

 
Koulukuljetusperiaatteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finlex.fi/
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