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JOHDANTO 1/3

Opiskeluhuollon suunnitelma on laadittu opiskeluhuollon
toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten. Suunnitelma on
laadittu yhteistyössä opetustoimen ja terveys- ja sosiaalitoimen
kanssa. Opiskeluhuollon suunnitelma on koko kunnan yhteinen ja
kaikkia oppilaitoksia koskeva.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää
toimintaa. Opiskeluhuollon sekä kodin ja koulun tai oppilaitoksen
yhteistyö on ammatillista toimintaa. Sen tavoitteena 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 perustuvat lainsäädäntöön ja
määräyksiin. Ne ohjaavat myös toimijoiden välistä yhteistyötä.
Yhteistyön lähtökohtia määrittävät paitsi toiminnalle asetetut
tavoitteet myös niiden saavuttamiseen liittyvät prosessit.

KESKEISET KÄSITTEET
Opiskeluhuolto
kokonaisvaltainen päivittäinen oppilaiden hyvinvoinnista 
huolehtiminen ja turvaaminen, joka kuuluu jokaiselle 
koulussa toimivalle aikuiselle

Opiskeluhuollon palvelut
kouluterveydenhuollon, koulupsykologin ja koulukuraattorin 
palvelut

Opiskeluhuollon ohjausryhmä
koulutuksen järjestäjäkohtainen monialainen työryhmä, joka 
vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, 
kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista

Opiskeluhuoltoryhmä
koulukohtainen monialainen työryhmä, joka vastaa 
oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, 
kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista

Monialainen asiantuntijaryhmä
tapauskohtaisesti koottava ryhmä, joka käsittelee 
yksittäisen oppilaan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen 
selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen 
liittyviä asioitai
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Pirkkalan kunnan oppilaitoksissa opiskeluhuollon suunnitelmien
kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä
ohjaavat opiskeluhuollon suunnittelua ja toteutusta.
• lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon on kirjattu 

opiskeluhuoltoa koskeva osuus,
• paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus 

opiskeluhuollosta sekä
• kuntakohtainen opiskeluhuollon suunnitelma, jota 

täydennetään koulukohtaisesti lukuvuosittain hyväksyttävissä 
koulujen toimintasuunnitelmissa

Pirkkalassa on kuusi esi- ja perusopetuksen koulua; Kirkonkylän,
Kurikankulman, Naistenmatkan, Nuolialan, Suupanniityn ja Toivion
koulut. 1.8.2021 avautuu Soljan lastentalo, jossa järjestetään esi- ja
perusopetusta luokilla 0-2. Esi- ja perusopetuksen oppilaita
Pirkkalassa on n. 2800.

Lukiokoulutusta tarjotaan Pirkkalan yhteislukiossa, jossa opiskelee
n. 300 opiskelijaa. Lisäksi opiskeluhuollon palveluita järjestetään
Tredun opiskelijoille, jotka opiskelevat Pirkkalan toimipisteessä.

Opiskeluhuollon palvelut järjestetään Pirkkalassa 
hyvinvointitoimialalla seuraavasti:
• koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 

järjestetään terveyspalveluiden toimesta
• koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut sekä 

koulujen psykiatristen sairaanhoitajien palvelut 
järjestetään lasten ja nuorten koulutuksen 
tulosalueen toimesta.

Opiskeluhuoltoon käytettävissä olevat 
resurssit

Resurssi 
1.1.2021

Kouluterveydenhoitajat 7,6

Koululääkärit 1,4

Koulukuraattorit 3

Koulupsykologit 3

Psykiatriset sairaanhoitajat 2

JOHDANTO 2/3
OPISKELUHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA 
RESURSSIT



JOHDANTO 3/3

Opiskeluhuollon ohjausryhmän kokoonpano:
• Opetuspäällikkö, pj.
• Kouluterveydenhuollon edustajat
• Koulukuraattori
• Koulupsykologi
• Opettajaedustajat (koordinoiva erityisopettaja, 

oppilaanohjaaja, muut opettajat, lukion edustaja)
• Rehtori
• Sosiaalipalveluiden edustaja
• Nuorisopalveluiden edustaja
• Muut kutsutut asiantuntijat aiheesta riippuen

Opiskeluhuollon 
ohjausryhmä on 
kuntatasoinen

OPISKELUHUOLLON OHJAUSRYHMÄ
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Opiskeluhuolto on tärkeä osa koulujen toimintakulttuuria. Yhteisöllistä
opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki toimijat. Yhteisöllisessä
opiskeluhuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään
kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan
kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta 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 opiskeluhuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa.
Opiskeluhuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle,
huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät
toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden
varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen
järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan
turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri
edistää työrauhaa.

Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen
ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on
yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa
opetusta ja välitunteja varten.

OPISKELUHUOLTO ON KAIKKIEN YHTEINEN ASIA
Eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan
ja varmistetaan, että oppilaan oppimisympäristö työelämään
tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyttä ja
turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan
jatkuvasti. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa
tarkastuksissa.

Ennaltaehkäisevä toiminta kantaa järjestelmällisesti
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kautta toiselle
asteelle, johon oleellisesti kuuluu nivelvaihetyö esim. erilaisten
siirtopalavereiden muodossa. Nivelvaiheiden prosessikuvaukset on
laadittu ja käytössä kaikilla toimijoilla.
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TOIMINTA KRIISITILANTEISSA
Laadukkaalla opiskeluhuollon toiminnalla ja varhaisella puuttumisella 
voidaan ennaltaehkäistä kriisitilanteiden syntymistä. 
Turvallisuuskulttuuria edistää kaikki myönteistä yhteisöllisyyttä ja 
hyvinvointia tukeva toiminta.
Kriisillä tarkoitetaan yllättävää tapahtumaa, joka on kohdannut 
kouluyhteisöä, yksittäistä oppilasta tai henkilöstön jäsentä.

Kriisityön tavoitteet ovat 1) toimintakyvyn säilyttäminen kouluyhteisöä 
kohdanneessa vaikeassa tilanteessa ja 2) kouluyhteisön jäsenten 
tukeminen. Koulun opiskeluhuoltoryhmä vastaa henkilöstön 
perehdyttämisestä, valmiusharjoittelusta ja päivittää turvallisuuskansion 
kriisiosiot vuosittain.

Kriisitilanteen ensimmäiset toimet ja tiedottaminen

• Ilmoitus tapahtumasta rehtorille / apulaisrehtorille
• Rehtori selvittää, ketä asia koskee, mitä on tapahtunut ja missä, mitä 

tapahtumasta tiedetään
• Rehtori arvioi tilanteen ja antaa ensimmäiset toimintaohjeet
• Rehtori ilmoittaa tapahtuneesta opetuspäällikölle ja kutsuu 

tarvittaessa kriisiryhmän avukseen
• Tiedottamisesta sovitaan opetuspäällikön kanssa ja ensin tiedotetaan 

asianosaisia.
• Tiedottamisesta koulun sisällä vastaa rehtori ja koulun ulkopuolisesta 

viestinnästä vastaa opetuspäällikkö

Rehtori kutsuu koolle tarvittaessa kriisiryhmän. 
Kriisiryhmään kuuluvat
- Rehtori ja /tai apulaisrehtori 
- Kouluterveydenhoitaja
- Koulupsykologi 
- Koulukuraattori 
- Erityisopettaja ja/tai opettaja 
Kriisiryhmän tehtävät 
- Kriisiryhmä kutsuaan koulun rehtorin avuksi 

kriisitilanteessa
- Kriisiryhmä kutsuu tarvittaessa henkilökunnan koolle 
- Miettii jatkotoimenpiteet yhdessä kodin kanssa 
- Harkitsee ulkopuolisen avun tarvetta henkilökunnalle 

ja oppilaille 
- Pitää kriisikansion ajan tasalla
- Ylläpitää kouluttautumista kriisityöhön
- Perehdyttää uudet työyhteisön jäsenet

Erilaisiin kriisitilanteisiin sopivat toimintaohjeet on 
sisällytetty koulun turvallisuuskansioon. Tarvittaessa 
oppilas/opiskelija tai hänen perheensä ohjataan lisätuen 
piiriin, esim. hyödynnetään kunnan kriisiryhmään.

KOULUN KRIISIRYHMÄ

i
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TAPATURMIEN EHKÄISEMINEN
Turvallinen kouluympäristö on oppilaan oikeus. Oikeus turvalliseen 
kouluympäristöön käsittää sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen 
turvallisuuden ulottuvuudet.

Tapaturmien ehkäisyä toteutetaan oppilaan ikä, kehitysvaihe ja 
kasvuympäristö huomioiden. Koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa selvitetään erilaisia tilanteita, joissa lapsi tai 
nuori joutuu alttiiksi tapaturmille, niihin varautumista sekä huolenaiheita 
liittyen tapaturmiin. Keskeinen osa tapaturmien ehkäisyä on 
tunnistaa vaaranpaikat ja ne tapaturmia aiheuttavat tekijät, kuten 
käyttäytyminen ja ympäristö, joihin tulee tehdä muutoksia.

Ennaltaehkäisyssä on tärkeää huomioida välituntialueiden turvallisuus, 
tarvittaessa suojavälineiden käyttö riippuen oppitunneista (esim. kemia, 
kotitalous, liikunta) ja koneiden turvaopastus ennen niiden käyttöä esim. 
teknisentyön luokassa sekä liikenneturvan parantaminen koulujen 
lähiympäristössä.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvia tapaturmia ja onnettomuuksia 
seurataan, sillä paikallisesti karttuvan tiedon avulla pystytään 
tehokkaammin suuntaamaan ehkäiseviä toimia sekä ajan myötä myös 
arvioimaan ehkäisevän toiminnan onnistumista. Tapaturmien seurannasta 
sovitaan koulujen opiskeluhuoltoryhmissä.
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Oppilaan ja opiskelijan terveyden edistämiseksi on 
kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja 
turvallisuus tarkastettava joka kolmas vuosi. Tarkastus tehdään 
yhteistyössä oppilaitoksen ja sen oppilaiden tai opiskelijoiden, 
koulu- tai opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, 
työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden 
kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista 
seurataan vuosittain.

YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT



ENSIAVUN JÄRJESTÄMINEN JA HOITOONOHJAUS

Koulun toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten 
tapaturmatilanteissa toimitaan ja miten tiedotus 
hoidetaan. Koulupäivän aikana sattuvat pienet 
tapaturmat hoidetaan koulussa. 

Opettaja, kouluterveydenhoitaja tai muu koulun henkilöstö antaa 
oppilaalle tarvittavan ensiavun. Ammattilainen ilmoittaa 
tapaturmasta huoltajalle ja lähettää tarvittaessa oppilaan 
jatkohoitoon. Oppilas ohjataan pääsääntöisesti Pirkkalan kunnan 
terveyskeskukseen. Hammastapaturmissa oppilas ohjataan 
Pirkkalan kunnan terveyskeskuksen hammashoitolaan.

Tapaturman sattuessa koulun työntekijä (esim. 
opettaja/koulunkäynnin ohjaaja) tekee tapaturmasta ilmoituksen 
vakuutusyhtiölle ohjeiden mukaisesti. Tapaturmailmoituksesta 
annetaan tiedot huoltajalle sekä hoitoa vaativissa tapauksissa 
ohje korvauksen anomisesta. 

Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii 
hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, niin asiasta on tiedotettava 
mahdollisimman pian koulua tapaturmailmoitusta varten.
Ensiapu valmiudesta huolehditaan riittävällä ensiapukoulutuksen 
saaneella henkilöstöllä. Tavoitteena on, että vähintään noin viisi 
prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen 
kertauskoulutuksineen.
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PÄIHTEIDEN KÄYTÖN EHKÄISEMINEN JA KÄYTTÖÖN 
PUUTTUMINEN 

Yhteisöllinen ehkäisevä opiskeluhuolto
• Päihde ja tupakkavalistus oppiaineisiin integroituna
• Valistusyhteistyö kunnan eri toimijoiden ja kolmannen sektorin 

kanssa
• Päihteettömän arvomaailman vahvistaminen osana kasvatusta 

yhteistyössä huoltajien kanssa
• Savuton kunta
• Nollatoleranssi päihteiden ja tupakkatuotteiden suhteen lasten ja 

nuorten tapahtumissa
• Koulun järjestyssäännöissä kuvaus käyttöön puuttumisesta
• Aiheen käsittely terveystarkastuksissa

Yksilöllisen opiskeluhuollon toimenpiteet
• Tupakkatuotteita käyttäneelle tarjotaan mahdollisuutta tai 

ohjataan henkilökohtaiseen neuvontaan 
kouluterveydenhoidossa, jossa ovat tarvittaessa mukana 
myös huoltajat

• Päihteiden vaikutuksenalainen oppilas koulussa
○ Vähintään kaksi koulun aikuista arvioi tilanteen
○ Ohjataan oppilas erilliseen tilaan
○ Alaikäisen kohdalla epäilyksen havainnut ilmoittaa 

huoltajalle ja pyytää saapumaan paikalle
○ Tarvittaessa ohjataan terveyskeskukseen
○ Alaikäisestä tehdään lastensuojeluilmoitus
○ Tarjotaan oppilaalle opiskeluhuollon palveluja

• Oppilaan hallussa on päihdyttäviä aineita
○ Oppilaalta takavarikoidaan terveydelle vahingolliset 

aineet
○ Ilmoitus huoltajalle
○ Huumausaineiden ollessa kyseessä otetaan yhteys 

poliisiin ja tehdään lastensuojeluilmoitus
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OPPILAIDEN SUOJAAMINEN KIUSAAMISELTA, 
HÄIRINNÄLTÄ JA VÄKIVALLALTA

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. 
Kaikilla koulun aikuisilla on velvollisuus toimia kiusaamisen, 
väkivallan ja häirinnän estämiseksi ja vähentämiseksi.

Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä voi olla kertaluontoista tai 
toistuvaa. Sitä voi tapahtua kouluajan lisäksi myös vapaa-ajalla, mm. 
sosiaalisessa mediassa.

Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisy

Kaikissa kouluissa on käytössä oppilaiden tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja kehittävä ohjelma, jonka avulla mm. 
vahvistetaan oppilaiden yhteisöllisyyttä, kaveritaitoja sekä 
kiusaamisen vastaisia asenteita.

Oppilaiden sosiaalisia taitoja, mm. ryhmäytymistä tuetaan monin eri 
tavoin sekä koulun työntekijöiden, että eri sidosryhmien toimesta.

Kouluissa käsitellään kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään liittyviä 
asioita säännöllisesti. Kiusaamiseen liittyvistä käytänteistä 
tiedotetaan oppilaita ja huoltajia syyslukukauden alussa.

Kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään puuttuminen

Kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään puututaan aina. Kaikki tapaukset 
selvitetään ja kirjataan tarpeen mukaan koulun hyvinvoinnin toimintamallin 
mukaisesti.

Puuttumisessa on tärkeätä selvittää, mitä on tapahtunut ja kuulla kaikkia 
asianosaisia. Tapauksen selvittämisen yhteydessä sovitaan jatkotoimista, 
seurannasta ja yhteistyöstä huoltajien kanssa. Vakavammissa tapauksissa 
arvioidaan myös lastensuojelun ja poliisin tarve.

Koulun kirjaukset toimintasuunnitelmaan:

• käytössä olevat ohjelmat ja toimenpiteet, ryhmätoiminta, 
sidosryhmätyö

• hyvinvoinnin toimintamalli, jne.
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OHJAUSSUUNNITELMA

Perusopetuksessa ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja 
tavoitteellista toimintaa oppilaan oppimisen, kasvun ja kehityksen 
tukemiseksi. Sen tavoitteena on lisätä oppilaan hyvinvointia, 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. 
Ohjauksen avulla tuetaan oppilaan oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, 
opintojen etenemistä sekä ammatillisen suuntautumisen kehittymistä. 
Lisäksi tärkeänä tavoitteena on taata oppilaalle sujuva ja turvallinen 
siirtymä seuraavalle kouluasteelle sekä luoda edellytyksiä tehdä 
tulevaisuudessa elämän siirtymiä koskevia valintoja ja päätöksiä. Ohjaus 
rakentuu koko koulun yhteistyölle ohjauksen järjestämisessä ja 
toteuttamisessa.

Päävastuu ohjaustoiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista on opinto-
ohjaajalla yhdessä rehtorin kanssa. Alakoulussa ohjauksesta vastaa 
luokanopettaja, ja oppilaanohjaus on osa muiden oppiaineiden 
opetusta. Yläkoulussa ohjaustyötä tekee erityisesti opinto-ohjaaja. 
Ohjaukseen osallistuvat myös luokanvalvoja ja opettajat sekä 
tarvittaessa mukana on myös oppilashuoltohenkilöstö ja koulun muut 
toimijat sekä koulun ulkopuoliset yhteistyötahot, kuten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ammattihenkilöt.

Ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa, kodin ja koulun yhteistyö 
ohjauksessa, työelämäyhteistyö, ohjauksen tarkempi työnjako sekä 
vuosisuunnitelma määritellään ohjaussuunnitelmassa. (linkki tulossa)

Lukiokoulutuksen osalta ohjaussuunnitelma on osa 
lukion opetussuunnitelmaa.
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KOULUN OPISKELUHUOLTORYHMÄ

Koulun opiskeluhuoltoryhmä vastaa koulun opiskeluhuollon 
suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. 
Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja 
kehittäminen.

Koulun opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa 
lukuvuodessa. Opiskeluhuoltoa varten laaditaan toimintasuunnitelma 
kullekin lukuvuodelle elo-syyskuussa ja arviointi toteutetaan touko-
kesäkuussa.

Koulun opiskeluhuoltoryhmän kokoonpano:
• Rehtori, pj.
• Apulais-/vararehtori
• Kouluterveydenhoitaja
• Koulukuraattori
• Koulupsykologi
• Opettajaedustajat (erityisopettaja/oppilaanohjaaja/muut 

opettajat)
• Oppilasedustajat
• Nuorisopalveluiden edustaja
• Koulun vanhempainyhdistyksen edustaja
• Muut kutsutut asiantuntijat aiheesta riippuen
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Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on 

oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen.

Sujuva yhteistyö kodin ja koulun välillä on 

keskeistä.

Oppilaiden läsnäoloa koulussa seurataan 

opettajien toimesta. 

POISSAOLOIHIN 
PUUTTUMINEN 

Huoltaja ilmoittaa oppilaan sairauspoissaolosta ennen 

ensimmäisen oppitunnin alkua Wilmassa tai muulla 

koulun ohjeistamalla tavalla.

Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen 

osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa 

luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. 

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että 

oppivelvollisuus tulee suoritettua. (Perusopetuslaki 

§26)

Tilapäisesti myönnettävää vapautusta 

koulunkäynnistä haetaan Wilmassa. Tilapäinen 

vapautus on esimerkiksi oppilaan matka koulun loma-

aikojen ulkopuolella. 

Opettaja/luokanvalvoja seuraa omien oppilaiden 

poissaoloja säännöllisesti kerran kuukaudessa Wilma-

koosteen avulla. 

Jos oppilaan poissaolosta ei ilmoiteta, 

opettaja/luokanvalvoja ottaa yhteyttä kotiin 

mahdollisimman pian:

Luokilla 0-6 kahden ensimmäisen oppitunnin 

aikana

Luokilla 7-9 luokanvalvojan viikoittaisen 

seurannan perusteella

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TOIMINTAOHJE HUOLTAJALLE TOIMINTAOHJE OPETTAJALLE
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Oppilaan poissaoloista herää huoli 
koulussa tai kotona. 

Opettaja keskustelee oppilaan kanssa 
ja ottaa yhteyttä huoltajaan.

Opettaja konsultoi matalalla 
kynnyksellä opiskeluhuollon 
henkilöstöä.

Tarvittaessa aloitetaan monialainen 
yhteistyö oppilaan tueksi.

PUUTTUMISEN 
PORTAAT

Opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan, 
selvittää poissaolojen syitä ja varmistaa 
opintojen etenemisen. 

Tarvittaessa sovitaan oppilaan ja 
huoltajan kanssa yhteisestä 
tapaamisesta monialaisessa 
asiantuntijaryhmässä.

Poissaolojen syiden ja kokonaistilanteen 
arvioimiseksi voidaan käyttää esim. 
koulupoissaolokyselyä (SRAS-R).

Asiantuntijaryhmässä sovitaan yhdessä 
oppilaan tukitoimista ja niiden 
seurannasta.

Poissaolot jatkuvat ja koulun / 
opiskeluhuollon tukitoimet eivät 
auta.

Monialaisessa asiantuntijaryhmässä 
sovitaan sosiaalihuoltolain 
mukaisesta yhteydenotosta tai 
lastensuojeluilmoituksesta 
konsultaation pohjalta. 

Lastensuojeluilmoituksen pohjana 
on huoli koulunkäynnin 
vaarantumisesta ja 
syrjäytymisriskistä. 

Monialainen asiantuntijaryhmä sopii 
seurantapalaverin ajankohdan. 

POISSAOLOT PUHEEKSI

POISSAOLOJA YLI 30 TUNTIA 

RUNSAAT POISSAOLOT JATKUVAT
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17

MONIALAINEN 
ASIANTUNTIJARYHMÄ

OPISKELUHUOLLON 
PALVELUT

TERVEYTEEN 
LIITTYVÄT ASIAT

YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, koulupsykologi- ja
koulukuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat
terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.
Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan
huomioon sekä opiskeluhuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto 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. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Opiskeluhuoltotyössä noudatetaan
tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

SIVU 18 SIVU 22SIVU 19-20
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TERVEYTEEN LIITTYVÄT 
ASIAT
Oppilaan sairauden vaatima hoito
Kun kouluun tulee oppilaaksi tai koulua käyvä oppilas sairastuu johonkin 
pitkäaikaissairauteen, huoltaja ottaa yhteyttä kouluun. Koulussa sovitaan 
tapaaminen, jossa käydään läpi sairauteen liittyvät asiat, jotka tulee 
huomioida koulua käytäessä. Tarvittaessa tehdään lääkehoitosuunnitelma 
koulua varten. Tapauskohtaisesti valitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii 
oppilaan lääkinnästä. Vastuuhenkilö tulee kouluttaa/opettaa tehtävään. 

Oppilaan lääkkeet 
Oppilaalla tulee olla omat perussairauteensa kuuluvat lääkkeet ja muut 
tarvittaessa otettavat lääkkeet mukanaan. Oppilaat ottavat itse omat 
lääkkeensä lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Lääkityksestä on 
hyvä tehdä lääkehoitosuunnitelma koulua varten. 

Erityisruokavaliot kouluruokailussa
Erityisruokavalion saa toimittamalla lääkärin, terveydenhoitajan tai 
ravitsemusterapeutin todistuksen koulun keittiöön, kun on kyseessä 
allergia, uskonnolliset syyt tai sairaus (kuten keliakia). Kasvisruokavaliosta 
tarvitaan myös todistus alakouluikäisestä lapsesta. Yläkouluikäiselle on 
tarjolla kasvisruokaa muutoinkin. 
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OPISKELUHUOLLON PALVELUT 1/2
Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys 
terveystarkastusten ja terveyskasvatuksen avulla. Tavoitteena mahdollisimman tasapainoinen ja 
terveellisiä elämäntapoja omaksuva aikuinen.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on myös
• kasvu- ja kehityshäiriöiden löytyminen
• piilevien sairauksien löytyminen (esim. skolioosin varhaistunnistus, näkö- ja kuulovikojen 

löytyminen)
• ammatinvalintaan vaikuttavien terveydellisten seikkojen huomioonottaminen, jotta vältytään 

vääriltä koulutusvalinnoilta
• mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
• terveellisten elintapojen omaksuminen ja sitä kautta lasten ja nuorten sairastavuuden 

väheneminen
• koulun viihtyisyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen

Kouluterveydenhuolto tukee oppilasta fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa ongelmissa 
yhteistyössä kodin sekä koulun oppilashuoltoon osallistuvien kanssa pyrkien myös 
ennaltaehkäisemään näitä ongelmia.

Kouluterveydenhuolto huolehtii myös koulutapaturmien ensiavusta ja koulussa äkillisesti 
sairastuneiden hoidosta.
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OPISKELUHUOLLON PALVELUT 2/2

Koulukuraattorit
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden 
hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä 
vuorovaikutussuhteita.

Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja 
toimii yhteistyössä oppilaiden perheiden, koulun henkilöstön sekä 
tarvittaessa eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori tekee 
yhteisöllistä työtä mm. erilaisten oppilasryhmien kanssa ja osallistuu 
myös oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämistyöhön.

Oppilas itse, huoltaja, opettaja tai muu yhteistyötaho voi ottaa 
yhteyttä koulukuraattoriin.

Koulupsykologit
Koulupsykologi tarjoaa koululla keskustelukäyntejä mielen 
hyvinvoinnin tueksi ja arvioi hoidon tarvetta. Koulupsykologin 
tehtävänä on myös kartoittaa oppimisen pulmia ja suunnitella 
tukitoimia yhdessä koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 
Tarvittaessa hän voi ohjata jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen. 
Lisäksi koulupsykologi osallistuu koulun yhteisölliseen 
opiskeluhuoltotyöhön.

Psykiatriset sairaanhoitajat
Merkkari (koulujen psykiatrinen sairaanhoitaja) on matalan 
kynnyksen palvelu keskustelukäyntien muodossa. Merkkarin tehtävä 
koululla on kuunnella ja auttaa oppilaita erilaisten arjen asioiden, 
mm. omaan itseen liittyvien huolien /murheiden ratkomisessa. 
Merkkarin työskentely perustuu aina luottamukseen ja 
vapaaehtoisuuteen, eikä oppilasta voi velvoittaa käynnille. 

Vastaanotolle pääsee oppilaan omasta pyynnöstä tai vanhempien, 
koulun aikuisen tai muun yhteistyökumppanin ohjaamana. 
Merkkarin yhteistyökumppaneita ovat koulukuraattorit, 
kouluterveydenhoitajat, koulupsykologit, koulun henkilökunta, 
erityisnuorisotyöntekijä, nuorisopsykiatrinen työryhmä, 
nuorisotoimi, lastensuojelu ja muut viranomaiset.
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MONIALAINEN ASIANTUNTIJA-
RYHMÄ OPPILAAN TUEKSI

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen
tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se
opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien
perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen
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.

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan
opiskeluhuoltokertomus Wilmaan. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen
opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot
opiskeluhuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän
jäsenet. Opiskeluhuoltokertomukseen kirjataan:

• oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot,
tutkimukset ja selvitykset

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

• tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden
toteuttamissuunnitelma sekä

• toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.
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MONIALAISEN ASIANTUNTIJARYHMÄN 
NIMEÄMINEN

Kutsu huoltajan/opiskelijan 
suostumuksella kokoon 

tilanteen kannalta keskeiset 
toimijat. 

Asiantuntijaryhmä 
kokoontuu. Ryhmässä 

suunnitellaan 
jatkotoimenpiteet ja 

sovitaan vastuuhenkilö 
suunnitelman toteutumisen 

seuraamiseksi. Täytä  
muistio Wilmassa. 

HUOLI 
OPPILAASTA 

Keskustele oppilaan ja/tai 
huoltajan kanssa. 

HUOLI JATKUU 

HUOLI  POISTUU TAI 
VASTUU ASIAN 

HOITAMISESTA ON JO 
TOISAALLA  
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LASTENSUOJELUOPPIMISEN TUKIHUOLTAJAT

OPISKELU-
TERVEYDENHUOLTO

YHTEISTYÖ 
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HUOLTAJIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien 
kanssa. Koulun tärkein kumppani on perhe, sillä huoltajat ovat 
lastensa parhaita asiantuntijoita. Kodin ja koulun välinen yhteistyö 
on lapsen hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytys. 
Oppivelvollisuuslain (2020) mukaan huoltajan on huolehdittava 
siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden.

Yhteistyön sujuvuus edellyttää aktiivisuutta, avoimuutta ja 
sitoutumista. Tiivis yhteydenpito kodin ja koulun välillä helpottaa 
tuen keinojen löytymistä riittävän ajoissa mahdollisten huolien 
ilmaantuessa. Perheiden tukena on moniammatillinen 
opiskeluhuollon palveluverkosto.

Opiskeluhuoltolain mukaan opiskeluhuoltotyötä toteutetaan 
yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Yksilökohtainen 
opiskeluhuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa 
huoltajan suostumukseen.

Aikaisemmalla yhteistyöllä varmistetaan, että 
vuorovaikutuskanava kodin ja koulun välille on luotu ja 
toimintatavat ovat tuttuja. Yhteistyön perustana on arvostus ja 
luottamus, toimivasta vuorovaikutussuhteesta syntyy 
kasvatuskumppanuutta.

Huoltajien edustuksellisuus opiskeluhuoltotyössä ja sen 
kehittämisessä konkretisoituu koulujen 
vanhempainyhdistysten ja 
Pirkkalan vanhempainverkoston (Pirkosto) kautta. 
Vanhempainyhdistysten edustajat osallistuvat koulujen 
opiskeluhuoltoryhmien toimintaan säännöllisesti. 
Opiskeluhuollon ohjausryhmä ja Pirkosto kokoontuvat 
yhteiseen kokoukseen vähintään kerran lukuvuodessa 
käsittelemään ajankohtaisia opiskeluhuollon asioita.

Huoltajia pyydetään aktiivisesti osallistumaan koulun 
toimintaan:
• Erilaiset opiskeluhuoltoa koskevat kyselyt ( esim. 

Kouluterveyskysely)
• Vanhempainillat ja luokkatoimikunnat
• Koulun tapahtumat ja retket

HUOLTAJIEN OSALLISUUS

i
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YHTEISTYÖ OPPIMISEN TUEN ASIOISSA
Kouluissa toimii pedagoginen ryhmä, joka vastaa oppimisen tukee liittyvistä järjestelyistä ja ratkaisuista. Moniammatillista pedagogista ryhmää 
johtaa koulun rehtori. Pedagogisen ryhmän kokoonpano ja toimintatavat kuvataan tarkemmin koulujen toimintasuunnitelmissa. Koordinoiva 
erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden asioissa ja osallistuu tarvittaessa pedagogisen 
ryhmän kokouksiin.

Oppilaan siirtyessä sairaalaopetukseen, hänen pysyvän ryhmänsä opettaja tekee yhteistyötä sairaalakoulun opettajan kanssa. Opetus 
suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä sairaalakoulun kanssa.
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YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN KANSSA
Lastensuojeluilmoituksen sijasta ilmoitusvelvollinen henkilö voi 
täyttää ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä sosiaalitoimeen 
yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa. Jos yhteydenottoa 
ei kuitenkaan ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä 
yhdessä huoltajan kanssa, on ilmoitusvelvollisen tehtävä 
lastensuojeluilmoitus.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jos havaitsee tai 
saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun 
tarve on henkilön oman arvion perusteella syytä selvittää. 
Lastensuojeluasian vireille laittamisessa on aina pyrittävä 
yhteistyöhön lapsen ja vanhempien kanssa. Lapsen ja hänen 
vanhempiensa kanssa yhteisymmärryksessä tehty yhteydenotto 
turvaa paremmin yhteistyötä jatkossakin ja siten myös palvelujen 
jatkuvuutta. 

Kouluilla voidaan ennen yhteydenoton tai ilmoituksen tekemistä 
pohtia yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa, onko perheellä tai 
koululla riittäviä keinoja tai onko olemassa sellaisia 
ennaltaehkäiseviä tukitoimia, joiden avulla huolenaiheet lapsen 
tilanteessa vähenisivät.

Ilmoitus tulee tehdä, vaikka lapsi tai perhe sen tekemisen kieltäisi, 
mikäli siihen on aihetta. Viranomaiset tekevät ilmoituksen omalla 
nimellään. Toisen tahon ilmoitusvelvollisuus ei poista omaa 
ilmoitusvelvollisuutta. Mahdolliset useammalta taholta tehdyt 
ilmoitukset auttavat lastensuojelua muodostamaan 
kokonaiskäsityksen asiasta. Pääsääntöisesti lastensuojelun tiedot 
kerrotaan avoimesti lapselle ja huoltajille.

Kaikki yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset käsitellään. Niiden 
pohjalta tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen 
arviointi. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa järjestetään 
yhteistyöneuvotteluita yhdessä perheen ja koulun kanssa tarpeen 
mukaisesti. Sosiaalityöntekijä voi antaa lapsen salassa pidettäviä 
tietoja koululle silloin, kun ne ovat välttämättömiä koulutuksen 
järjestämisen ja toteuttamisen kannalta.
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YHTEISTYÖ KOULU- JA 
OPISKELUTERVEYDENHUOLLON KANSSA

Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa 
terveystarkastuksissa

Koko ikäluokan kattavat vuosittaiset terveystarkastukset 
muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon. Luokilla 
1., 5. ja 8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina.

Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään oppilaan terveyden 
ja hyvinvoinnin lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. 
Vanhemmat kutsutaan aina mukaan tarkastukseen. Laajoihin 
terveystarkastuksiin sisältyy huoltajan luvalla opettajan antama 
arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa.

Laajoista terveystarkastuksista voidaan tarpeen mukaan koota 
yhteenveto, jossa on tietoa luokan ja koko kouluyhteisön 
hyvinvoinnista tai havaituista ilmiöistä. Tietoa hyödynnetään 
koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa ja 
arvioinnissa.

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä

Oppilaan terveysneuvonnan on tuettava ja edistettävä 
itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä 
hyvää fyysistä toimintakykyä ja mielenterveyttä sekä ehkäistävä 
koulukiusaamista. Terveysneuvontaa voidaan toteuttaa yksilö-, 
ryhmä- ja yhteisötasolla. Terveysneuvonnan ammattilaiset 
tarjoavat oman alan osaamista terveystiedon opetukseen.

Esimerkkejä terveyttä edistävästä toiminnasta ja yhteistyöstä ovat 
esim. viidennen luokan murrosikätunnit, kahdeksannen luokan 
seksuaalisuustunnit. Lisäksi eri ryhmille voidaan järjestää 
tietoiskuja mm. terveellisistä elintavoista, päihteistä ja ensiavusta.

Vuonna 2021 on suunniteltu aloitettavan ryhtitunnit yhteistyössä 
lasten fysioterapeutin ja lasten ja nuorten liikunnanohjaajan kanssa 
monipuolisen ennaltaehkäisevän ohjauksen lisäämiseksi.
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YHTEISTYÖ NUORISO-OHJAAJIEN KANSSA

Nuorisopalveluiden edustajat eli koulunuorisotyöntekijä, nuoriso-ohjaajat ja 
erityisnuorisotyöntekijä ovat mukana koulujen opiskeluhuoltoryhmissä, 
opiskeluhuollon ohjausryhmässä, verkostotapaamisissa, palavereissa sekä 
vanhempainilloissa. Nuorisopalvelut järjestävät mm. ryhmäyttämistunteja, 
tunne- ja vuorovaikutustunteja, päihde- ja seksuaalikasvatustunteja, 
välituntitoimintaa, yksilöohjausta ja pienryhmätoimintaa tarpeen mukaan.

Yhteistyön tekeminen on organisoitu yli hallintorajojen ja toimenpiteet ovat 
tilannesidonnaisia. Tarve yhteistyölle voi tulla suoraan koulun 
henkilökunnalta (rehtori, opettajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, 
psykiatrinen sairaanhoitaja) tai suoraan oppilailta ja heidän 
huoltajiltansa. Nuoriso-ohjaajat toimivat pääsääntöisesti ala- ja 
yläkouluikäisten, koulunuorisotyöntekijä yläkouluikäisten, 
erityisnuorisotyöntekijä yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden ja 
etsivät nuorisotyöntekijät yli 18-vuotiaiden kanssa.
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ARVIOINTI JA SEURANTA
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon 
yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista 
vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. 

Koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, 
toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa koulukohtainen 
opiskeluhuoltoryhmä. Vastuu ryhmien toiminnasta on rehtoreilla, 
jotka kokoavat palautetta oppilailta, opettajilta, huoltajilta sekä 
opiskeluhuollon eri toimijoilta. 

Opiskeluhuollon toimintaa arvioidaan sekä koulujen tasolla että 
ohjausryhmässä lukuvuosittain. Keskeisistä tuloksista 
tiedotetaan oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille. 

Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja 
sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa 
olevien viranomaisten kanssa opiskeluhuollon kokonaisuuden 
omavalvonnan toteutumisesta. Arvioinnissa käytetään apuna 
kunnassa jo olemassa olevia hyvinvoinnin seurannan mittareita.
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TAUSTA JA TÄRKEÄT LINKIT

Opiskeluhuollon suunnitelman taustalla on oppilas -ja 
opiskelijahuoltolaki sekä sen pohjalta tuotetut ohjeet ja oppaat, 
joista on alla keskeisiä linkkejä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

https://stm.fi/-/uusi-soveltamisohje-oppilas-ja-
opiskelijahuoltolainsaadannon-toteuttamisen-tuek-1

https://minedu.fi/kiusaamisen-ehkaisemisohjelma

https://www.julkari.fi/handle/10024/136782

https://www.julkari.fi/handle/10024/126938

https://www.julkari.fi/handle/10024/137983

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opiskeluhuolto
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