
OPPILAS- JA 

OPISKELIJAHUOLTO 

KAUHAVALLA





OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA • 3

SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO  5

1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET  7

1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7

1.2 Strategia 7

1.3 Oppilas- ja opiskelijahuollon arvot 8

1.4 Oppilas- ja opiskelijahuollon prosessit tasoittain  8

2. KODIN JA OPPILAS- TAI OPISKELIJAHUOLLON VÄLINEN  YHTEISTYÖ 9

2.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 10

2.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa  10

3. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTORYHMIEN TOIMINTA 11

3.1 Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmien tehtävät ja kokoontumiset 11

3.2 Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö eri kouluasteilla 12

3.3 Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmästä tiedottaminen huoltajille 13

3.4 Kirjaamiskäytännöt 13

3.5 Salassapito ja viranomaistiedon siirtäminen 13

4. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MONIAMMATILLISET PALVELUT 15

4.1 Terveydenhuolto  15

4.2 Psykologi  16

4.3 Koulukuraattori  17

4.4 Koulunkäynninohjaajan tuki  17

4.5 Kouluruokailu  17

4.6 Esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoito  17

4.7 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 1.-2. lk  17

4.8 Oppilaskuljetus  18

4.9 Sosiaalipalvelut, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen  18

5.  ONGELMA- JA KRIISITILANTEET 19

5.1 Poissaolot ja niiden seuranta  19

5.2 Koulukiusaaminen  21

5.3 Järjestyssäännöt  22

5.4 Oppilaan ojentaminen ja kurinpito  22

5.5 Koulutapaturmat  24

5.6 Onnettomuudet  24

5.7 Oppilaitoksen turvallisuuteen kohdistuva uhkailu  24

6.  ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOLMIPORTAINEN MALLI  25

7. NIVELVAIHEET  27

8. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON KEHITTÄMINEN   29

 

LIITTEET

Liite 1.  Oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskeva lainsäädäntö  31

Liite 2.  Eri ammattiryhmien ja huoltajien tehtävät oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmissä  39

Liite 3.  Oppilashuoltoryhmän kokousmuistion lomakkeet  41



4 • OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA



OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA • 5

JOHDANTO 

Oppimisen ja opettamisen ohella koulutuksen tehtävänä 

on oppivelvollisuuden ensimmäisistä vuosista alkaen myös 

lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, joka tehtävä 

on vahvistettu perusopetuslaissa. Opetuksen tulee osaltaan 

edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia, joka on tuonut 

kouluyhteisöön useita asiantuntijoita opettajien rinnalle. 

Eri toimijoiden välisessä yhteistyössä pyritään rakenta-

maan tehokasta tukea yksittäisen oppilaan ja laajemmin 

koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Keskeisin 

ennaltaehkäisevä oppilashuollollinen suhde on kuitenkin 

oppilaan ja opettajan välinen.

Kauhavan oppilas- ja opiskelijahuollon käsikirja on 

laadittu Opetushallituksen hallinnoimassa, esi- perus- ja 

lukio-opetuksen oppilas- ja opiskelijahuollon palvelura-

kenteen ja laadun kehittämistoiminnan yhteydessä vuosina 

2009–2011. Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen kanssa on 

tiivistä oppilashuollollisissa asioissa. Yhteisten käytäntöjen 

rakentaminen koko Kauhavan alueella on tärkeää tapahtu-

neen kuntaliitoksen vuoksi sekä sosiaali- ja terveyspalvelui-

den siirryttyä kuntayhtymä Kaksineuvoisen hoidettavaksi. 

Tämä käsikirja on tarkoitettu niin huoltajille kuin kou-

lujen oppilashuollon toimijoidenkin luettavaksi. Tavoittee-

na on ollut suunnitella oppilashuollon käytännöt lainmu-

kaisiksi ja kaupungin strategisia tavoitteita tukevaksi siten, 

että palvelun laatua parannetaan, resursseja lisätään ja käy-

tännöt koetaan mielekkäiksi ja niitä sitoudutaan toteutta-

maan kaikissa kouluissa. Lisäksi haasteena on henkilöstön 

motivointi uusiin työtapoihin sekä yhteistyöverkostojen 

toimivuudesta huolehtiminen.

Käsikirjassa määritellään oppilas- ja opiskelijahuoltoa 

ja toiminnan tavoitteita. Oppaassa kuvataan kodin ja op-

pilas- tai opiskelijahuollon välistä yhteistyötä, oppilas- ja 

opiskelijahuoltoryhmien toimintaa sekä oppilas- ja opis-

kelijahuollon moniammatillisia palveluja. Käsikirjaan on 

koottu käytännön toimintamallit ojentamiseen ja kurinpi-

toon, poissaolojen seurantaan, kiusaamiseen puuttumiseen, 

koulun tukitoimiin, tehostettuun tukeen ja erityiseen tu-

keen sekä nivelvaiheiden yhteistyöhön.

Kauhavan kaupunki on saanut erityisavustusta laatu-

kriteereiden käyttöönottamiseksi.   Sen avulla arvioidaan ja 

kehitetään myös oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Tästä syystä 

olemme jättäneet käsikirjassa tarkemmin kuvaamatta tä-

män osion.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa ohjaava lainsäädäntö löy-

tyy liitteenä käsikirjan loppuosasta. Lisäksi liitteenä ovat eri 

ammattiryhmien ja huoltajien tehtävät oppilas- ja opiskeli-

jahuoltoryhmissä. Oppilashuoltoryhmien kokousmuistioi-

den lomakkeet löytyvät myös liitteistä.  
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•  ei tee lähetettä tai maksa koulun ulkopuolisia tutki-

 muksia, hoitoja, kuntoutusta tai terapiaa

→ oppilashuolto konsultoi ja ohjaa oppilaita tarvit-

taessa muiden palvelujen piiriin.

1.2  Strategia

Oppilashuollon strategian tavoitteena on edistää lasten ja 

nuorten hyvinvointia parantamalla oppilashuollon saata-

vuutta ja toimivuutta. Oppilashuollon strategian laatimisel-

la vakiinnutetaan oppilashuollon toimenpiteet osaksi lasten 

ja nuorten palvelujärjestelmää.

Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, op-

pimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien ongelmien 

ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistami-

nen mahdollisimman varhain. Toiminta tähtää myös lapsen 

huoltajien tukemiseen kasvatustehtävässään, opettajien ja 

muun henkilökunnan tukemiseen työssään sekä  kouluyh-

teisön myönteisen ja toimivan ilmapiirin ylläpitämiseen. 

Muita tavoitteita ovat yhteistyö koulun ulkopuolisten taho-

jen kanssa, oppilashuollosta tiedottaminen ja oppilashuol-

tohenkilöstön tietojen ja taitojen kehittäminen. Tavoitteena 

1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely

Oppilas- ja opiskelijahuolto on lapsen, nuoren, opettajan ja 

koko yhteisön tukemista. Oppilashuolto on sekä yksilöllistä 

että yhteisöllistä tukea. Lapsella ja nuorella on oikeus oppi-

lashuoltoon esiopetuksessa ja perusopetuksessa ja edelleen 

opiskelijahuoltoon toisella asteella. Oppilashuolto on arjen 

jokapäiväistä huolenpitoa. Oppilashuoltotyön lähtökohtana 

on lapsilähtöisyys sekä kouluyhteisöä että yksittäistä lasta 

koskevissa asioissa.

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen ja nuoren oppi-

misen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosi-

aalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuoltoon 

sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunni-

telman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palve-

lut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu koulutervey-

denhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen 

tukeminen. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä 

työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville 

viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa.

Oppilashuolto 

•  ei korvaa yksilöllistä kuntoutusta tai hoitoa

•  ei tee diagnooseja

1.  

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY 

 JA TOIMINNAN TAVOITTEET 
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1. Huoli oppilaasta

2. Yhteistyö oppilaan 

ja huoltajien kanssa, 

koulun yleisen tuen 

toimintamallit.

3. Oppilashuollon 

konsultaatio 

mahdollista

4. Suunnitelmana 

oppilaan asian 

vieminen OHR:ään

5. Huoltajille 

ilmoittaminen 

(esiopettaja/

luokanopettaja/

luokanvalvoja)

6. Asian käsittely 

OHR:ssä (oppilas 

ja huoltajat)   → 

kirjaaminen

7. Tarvittavat 

toimenpiteet, 

seuranta, huoltajalle 

tiedottaminen

Tiedon kulku, luottamuksellisuus, 

salassapito, vuorovaikutustaidot.

Asiantuntijoiden erilaiset roolit ja 

näkökulmat,osaamisen yhteen-

sovittaminen ja yhteinen tavoite.

Huoltajan ja oppilaan osal-

listaminen: avoimuus, arvostus, 

kunnioittava puhe, yhteinen tavoite, 

vastuuttaminen ja voimavarojen 

hyödyntäminen. Aikaansaa-

vuus, vaikuttavuus, interventiot, 

vuorovaikutus. Koulun ulkopuolinen 

asiantuntijuus. Kodin ja koulun 

yhteinen työ.

Oppilashuollon sitoutuminen 

seurantaan, opettajien konsultoin-

tiin sekä huoltajien tiedottamiseen. 

Sovittu tehtäväjako. 

Oppilas- ja opiskelijahuollon prosessikuvaus

on antaa opettajalle ja huoltajille välineitä lapsen koulun-

käyntiin, kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa 

lapsen parhaaksi.

Oppilaan hyvinvoinnin tukeminen perustuu koulun 

perustehtävään eli opetus- ja kasvatustehtävään. Painopiste 

on ennaltaehkäisevässä työssä. Lähtökohtana on opetuk-

sen järjestäminen oppilaan ikäkauden ja edellytysten mu-

kaisesti (POL § 3 13.6.2003/477) sekä oppimisedellytysten 

mukaisten tukimuotojen tarjoaminen. Lastensuojelulaki 

velvoittaa opetustointa toteuttamaan ennaltaehkäisevää hy-

vinvointityötä. Uudistuneen lain myötä on alettu korostaa 

peruspalveluiden vastuuta yhtenä lastensuojelutyön toteut-

tajana. Vastuu ei ole pelkästään sosiaaliviranomaisilla.

Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tu-

kea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja 

kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäy-

tymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia arjen huo-

lenpidolla, varhaisella puuttumisella ja välittämisen kult-

tuurin edistämisellä sekä yhteisöllisyydellä.

Kauhavan kaupunki on laatinut lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelman lastensuojelulain 12 §:n mu-

kaisesti. Hyvinvointisuunnitelmassa, Hyvä Elämä Täs-

sä (HET) on määritelty visiot, arvot ja tavoitteet lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tämä suunnitelma 

ohjaa myös oppilas- ja opiskelijahuollon toimintaa. Hy-

vinvointisuunnitelma löytyy Kuntayhtymä Kaksineuvoi-

sen sivuilta kohdasta raportit, opinnäytetyöt ja seminaarit. 

http://www.kaksineuvoinen.fi  

1.3 Oppilas- ja opiskelijahuollon arvot

Opetus- ja kasvatustyön pohjana ovat kulttuurimme perus-

arvot. Koulu tukee kodin kasvatustyötä. Tavoitteena on op-

pilas, joka kykenee rakentavaan yhteistyöhön,  ottaa toiset 

huomioon ja hyväksyy erilaisuuden. Erityistä huomiota kiin-

nitetään oppilaan itsetunnon myönteiseen kehittymiseen. 

Oppilaan tasapainoista kasvua ja opiskelumotivaatiota tue-

taan positiivisella palautteella ja onnistumisen elämyksillä. 

Hyvä käyttäytyminen ja terveet elämäntavat ovat koulumme 

kasvatustyön peruspilarit. Kauhavan kaupungin oppilashuol-

lon arvoperusta rakentuu erilaisuuden kunnioittamiselle ja 

jokaisen yksilön tasa-arvoiselle kohtelulle. Oppilashuolto tu-

kee lapsen/nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä kasvua ja 

kehitystä sekä sosiaalisuutta, luo terveen ja turvallisen oppi-

misympäristön ja ennalta ehkäisee syrjäytymistä. 

1.4  Oppilas- ja opiskelijahuollon prosessit tasoittain 

Ennaltaehkäisevän oppilas- ja opiskelijahuollon taso

•  Koulun ennaltaehkäisevät toimet/toimintamallit ja 

menetelmät esim. tukioppilastoiminta, kiusaamisen es-

tämisen ohjelmat (KIVA), kasvatuskeskustelu, kodin ja 

koulun yhteistyö ja verkostojen peruspalvelut.

Aktiivinen huolen havainnoinnin taso

• Menetelmät ja toimintakulttuuri, jossa aktiivisesti huo-

mioidaan asioita, jotka saattavat viestiä oppilashuollolli-

sen tuen tarpeesta (esim. huolen kartoitus lukukausittain 

ja luokittain).

• Vastuunkanto oppilaista yli organisaatiorajojen

• Koulussa tiedetään, miten huolenaiheiden kohdalla 

toimitaan, miten huoli saatetaan tietoon, kenelle ja mi-

ten toimenpiteisiin ryhdytään.

Oppilashuollollisten toimenpiteiden taso

• Koulussa toimii säännöllinen, hyvin johdettu, monia-

mmatillinen oppilashuoltoryhmä, joka aktiivisesti huo-

lehtii, koordinoi ja kehittää koulun sisäistä ja verkostois-

sa tapahtuvaa oppilashuoltotyötä.

• Toiminnassa huomio asiakasohjautuvuudessa, johtami-

sen, vastuiden, roolien ja toimenpiteistä huolehtimisessa

Verkostotason oppilas- ja opiskelijahuolto

• Esim. yhteistyö eri hallintokuntien, lastensuojelun, 

mielenterveyspalveluiden, ja perheneuvolan kanssa

• Toiminnassa huomio rajapintojen toimivuudessa, asia-

kasohjautuvuudessa

• Kyky tunnistaa oppilashuollon ulkopuolelle jääviä har-

maita alueita
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Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Opetus 

ja kasvatus tulee järjestää  yhteistyössä kotien ja huoltajien 

kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa 

ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Oppi-

las elää samanaikaisesti kodin ja koulun vaikutuspiirissä. 

Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta 

ja yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja 

hyvän oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus kodin kans-

sa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen 

suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatukses-

ta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa. Koulu 

tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuk-

sesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Tavoitteena on 

edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvalli-

suutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Yhteistyö edel-

lyttää koulun henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta 

sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajan, opettajan ja 

oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön läh-

tökohtana on eri osapuolien keskinäinen kunnioitus. Kou-

lun tulee antaa huoltajille tietoa oppilashuollon toiminnasta 

sekä kouluyhteisön toimintamalleista ja tiedottamiskäytän-

teistä erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

Erilaisia kodin ja koulun vuoropuhelua tukevia yh-

teistyömuotoja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan 

ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa 

siirtymävaiheissa. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään 

parantamaan ja monipuolistamaan tiedon kulkua ja yh-

teydenpitoa kodin ja koulun välillä. Yhteistyö järjestetään 

siten, että oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyö-

verkoston avulla oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia 

voidaan tukea. Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajal-

le tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaan 

jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista 

ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantun-

tijoiden kanssa.

Yhteistyössä kotien kanssa on syytä huomioida moni-

muotoiset perherakenteet ja niihin liittyvät huoltajuuskysy-

mykset ja kodin kanssa tehtävä yhteistyö.

•  Mikäli oppilaan vanhemmat ovat eronneet ja heillä on 

yhteishuoltajuus, oppilasta koskevista tärkeistä asioista 

koulun tulee tiedottaa molempia huoltajia. Huoltajien uu-

sille puolisoille saa antaa oppilasta koskevia tietoja aino-

astaan tavallisista arkipäivän asioista. Merkityksellisten ja 

päätöstä vaativien asioiden ollessa kyseessä koulu on aina 

2. 

KODIN JA OPPILAS- TAI OPISKELIJAHUOLLON 

VÄLINEN  YHTEISTYÖ
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yhteydessä huoltajaan.

•  Mikäli kyseessä on yksinhuoltajuus, oppilasta koske-

vissa asioissa ollaan yhteistyössä siihen vanhempaan, 

jolla on huoltajuus. 

•  Mikäli lapsi on huostaan otettu, lapsen asioista pää-

tettäessä (mm. tukitoimet) palaveriin on kutsuttava 

huostaanottopäätöksen tehnyt viranomainen, joka on 

käytännössä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. 

Mikäli hän ei ole paikalla, huoltajaa edustavalla taholla 

oltava sosiaalitoimen antama valtakirja. 

•  Oppilaan asioista keskusteltaessa jokaisella sijoitus-

paikan henkilöstöön kuuluvalla, joka osallistuu keskus-

teluun, tulee olla henkilökohtainen, yksilöity valtakirja 

ja merkittävämmistä asioista tulee aina olla valtuutus 

kotikunnan viranomaisilta. Huoltajuutta käyttää huos-

taan ottaneen kunnan sosiaalilautakunta ja käytännössä 

oppilaan oma sosiaalityöntekijä.

2.1  Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, 

että lapsi elää samanaikaisesti kodin, esiopetuksen ja muun 

varhaiskasvatuksen vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näi-

den kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta lapsen kokonais-

valtaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Esi-

opetuksessa luodaan pohja myöhemmälle kodin ja koulun 

väliselle yhteistyölle. 

Lapsen oppimista edistää koulun ja vanhempien suo-

tuisa vuorovaikutus. Vuorovaikutus yhdistää koulun ja ko-

din erilaisia kasvuympäristöjä ja siten edistää lapsen ehyen 

kasvuympäristön muodostumista. Toimiva vuorovaikutus 

avartaa sekä vanhempien että koulun näkökulmaa lapsen 

kehityksestä, kasvatuksesta ja oppimisesta ja samalla myös 

tukee kumpaakin osapuolta lapsen kasvun, kehityksen ja 

oppimisen turvaamisessa.

Koulun ja vanhempien välisessä yhteistyössä kohtaavat 

koulun ja perheen erilaiset lasta, lapsuutta, kasvatusta ja 

oppimista koskevat ajattelutavat ja käytännöt. Yhteistyössä 

tärkeää on toisen osapuolen ajattelutapojen ja käytäntöjen 

tunteminen ja kunnioittaminen. Huoltajilla on ensisijainen 

oikeus ja vastuu lapsensa kasvatuksesta ja hyvinvoinnista.  

Yhteistyö on aina vastavuoroista, mutta kouluilla on siitä 

huolimatta ammatillinen velvoite suotuisan yhteistyön ra-

kentamisessa ja aloitteellisuudessa. Esiopetuksen ja varhais-

kasvatuksen tehtävänä on tukea ja vahvistaa vanhemmuutta 

yhdessä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä ohjata 

perhe tarvittaessa ulkopuolisten tukipalvelujen piiriin.

2.2  Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 

Kodin ja koulun yhteistyötä määrittelevät valtakunnalliset 

säädökset ja määräykset. Niissä lähtökohtia ovat lapsen 

ja nuoren tarpeisiin vastaaminen, huolenpito, oikeuden-

mukaisuus ja vastuu. Perusopetuslain, lukiolain ja tervey-

denhuoltolain mukaan opetussuunnitelmat on laadittava 

yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viran-

omaisten kanssa siltä osin, kun ne koskevat oppilas- tai 

opiskelijahuoltoa sekä koulun tai oppilaitoksen ja kodin 

välistä yhteistyötä.

Tärkeää yhteistyön rakentumisessa on aluksi molem-

minpuolinen tutustuminen, varhainen ja avoin dialogisuus 

sekä kiinnostunut ja kunnioittava kuuleminen. Koulun tu-

lee huolehtia myös käytännöistä, jotka edesauttavat yhteis-

työn kehittymistä, kuten vanhempainvartit säännöllisesti 

kaikilla kouluasteilla, vanhempainillat, tiedotteet, reissu-

vihot ja Wilma. Koulussa on hyvä sopia yhteisesti asiat, jot-

ka otetaan esille kaikkien vanhempien kanssa.  Kokouksesta 

tehdään muistio. 

Uusi voimaantullut neuvola-asetus (Liite1) määrittää 

myös osaltaan kouluterveydenhuollossa kodin ja koulun 

yhteistyötä. Koululaisen ja perheen näkökulmasta on tärke-

ää, että huoltajat tuntevat koulun oppilashuollon käytännöt 

ja ovat tietoisia oman lapsensa asioiden käsittelemisestä op-

pilashuollon toimijoiden kesken. Kouluterveydenhuollon 

ammattilaisten on puolestaan tärkeää tiedostaa asiakkaan ja 

palvelun käyttäjän tarpeet, odotukset ja oikeudet. Kouluter-

veydenhuollon laatusuosituksessa annetaan myös suosituk-

sia kodin ja koulun yhteistyöstä.
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3.1 Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmien tehtävät ja 

kokoontumiset

Moniammatilliset oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmät kehit-

tävät ja koordinoivat oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä kou-

lussa. Ryhmät osallistuvat koko kouluyhteisön hyvinvointia 

edistävään työhön, tukevat arjen huolenpidon toteuttamista 

sekä etsivät ratkaisuja yksittäisten oppilaiden ja opiskelijoi-

den auttamiseen.

Ensisijainen puuttuja on aina opettaja, joka on lapsen 

kanssa kouluaikana tekemisissä. Opettajan on hyvä ottaa 

huolensa puheeksi oppilaan huoltajien kanssa jo varhaises-

sa vaiheessa, sillä usein pelkkä keskustelu riittää asian kor-

jaamiseksi. Kun opettajan omat keinot eivät enää riitä op-

pimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tai huoli 

lapsen hyvinvoinnista kasvaa niin suureksi, että opettajalla 

ei ole välineitä sen käsittelemiseen, hän tuo asian oppilas-

huoltoryhmän käsiteltäväksi. Vanhempia rohkaistaan otta-

maan yhteyttä lapsen luokanopettajaan/valvojaan, mikäli 

jokin asia lapsen koulunkäynnissä huolestuttaa.

Yksittäistä oppilasta, luokkaa tai yhteisöä koskevissa 

asioissa otetaan yhteyttä oppilashuoltoryhmän jäseneen 

tai lasta opettavaan opettajaan. Yhteyttä voi ottaa oppilas, 

huoltaja, opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva. 

Oppilashuoltoryhmät toimivat oppilaan, huoltajien ja opet-

tajien tukena. Yhteistyöverkoston ylläpitäminen sekä op-

pilashuollollisista asioista tiedottaminen ovat oppilashuol-

toryhmän tehtäviä, samoin oppilaan koulupolun varrella 

tarvittavien tukitoimien suunnittelu yhteistyössä huoltajien 

ja muiden oppilasta hoitavien tahojen kanssa. 

Oppilashuollollisiin toimenpiteisiin kuuluvat 

•  koulun päihdestrategian

•  kiusaamisen ehkäisemiseksi tehtävän suunnitelman ja 

•  kriisivalmiussuunnitelman tekeminen.

Oppilashuollon tehtävä on myös oppilaan tutkimuksiin ja 

hoitoon ohjaaminen. Tähän liittyy kiinteästi verkostotyö 

lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Yhteistyö-

kumppaneina toimivat useimmiten sosiaali- ja terveystoi-

mi, nuorisotoimi ja poliisi. Oppilashuolto pyrkii vaikutta-

maan myönteisen ja hyväksyvän ilmapiirin rakentamiseen 

sekä oppimisympäristön turvallisuuden edistämiseen.

Pääperiaatteena oppilashuoltoryhmien kokouksissa on, 

että ne ovat säännöllisiä, hyvin suunniteluja ja niiden ko-

3. 

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTORYHMIEN 

TOIMINTA
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koontumisille on varattu riittävästi aikaa. Hyvin toimivassa 

oppilashuoltoryhmässä on myös selkeä vastuunjako. Oppi-

lashuoltotyöryhmän toiminnasta ja salassapidon toteutumi-

sesta oppilashuoltoryhmän kokoontumisissa vastaa koulun 

johtaja / rehtori, joka myös toimii ryhmän puheenjohtajana. 

3.2. Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö eri kouluasteilla

Esiopetuksessa 

Oleellista varhaiskasvatuksen oppilashuollolle on van-

hempien kanssa tehtävä yhteistyö kasvatuskumppanuuden 

hengessä ja tuen tarpeiden varhainen toteaminen ja niihin 

puuttuminen. Päiväkodin esiopetuksessa ja päiväkodin or-

ganisaatiossa ei ole varsinaista oppilashuoltoryhmää, vaan 

tukena työssä on varhaiskasvatuksen moniammatillinen 

tiimi. Tiimiin kuuluvat esiopetuksesta vastaava lastentar-

hanopettaja, päiväkodin johtaja ja ryhmässä työskentelevät 

lastenhoitajat ja avustajat ja tarvittaessa myös varhaiskasva-

tuksen edustaja.

Mikäli lapsella on tuen tarpeita, järjestetään päiväkodis-

sa lapsen asioista tapaamiset, joihin kutsutaan vanhempien 

lisäksi muita tahoja, jotka osallistuvat lapsen erityisen tuen 

tarpeen järjestämiseen. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat 

perheneuvolan sosiaalityöntekijä, perheneuvoja, puhetera-

peutti ja psykologi, lastenneuvolan terveydenhoitajat ja las-

tensuojelun sosiaalityöntekijät.

Kouluilla järjestettävän esiopetuksen esioppilaiden 

asioita voidaan käsitellä koulujen  oppilashuoltoryhmissä. 

Yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa käsiteltäessä, asian kä-

sittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja 

oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin 

oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu (POL 31a§). 

Tällaisia henkilöitä voivat olla koulunjohtaja/rehtori, esi-

opettaja, laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraattori ja 

lastenneuvolan terveydenhoitaja sekä tarvittaessa  luokan-

opettaja (SiVM 4/2010 vp). Oppilaan huoltajan tai muun 

laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella oppilaan asi-

an käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. 

Oppilashuollollisista kysymyksistä vastaa koulunjohtaja/

rehtori, joka toimii oppilashuoltoryhmän kokoonkutsujana. 

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa, esimer-

kiksi kolme kertaa lukuvuoden aikana (esiopetuksen nivel-

vaiheissa sekä loppusyksyllä).

Alakoulussa 

Alakoulussa oppilashuollollisista kysymyksistä vastaa kou-

lunjohtaja/rehtori, joka toimii oppilashuoltoryhmän ko-

koonkutsujana. Yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa käsitel-

täessä, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan 

opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, 

joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu 

(POL 31a§). Tällaisia henkilöitä voivat olla koulunjohtaja/

rehtori, luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, koulu-

kuraattori ja kouluterveydenhoitaja, oppilaan kanssa työs-

kentelevä koulunkäynninohjaaja ja koulupsykologi (SiVM 

4/2010 vp). Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan 

kirjallisella suostumuksella oppilaan asian käsittelyyn voi 

osallistua myös muita tarvittavia tahoja, esim. koululääkäri 

ja/tai lastensuojelun sosiaalityöntekijä.  

Yläkoulussa 

Monissa oppilashuollollisissa kysymyksissä edellytetään no-

peaa asioihin puuttumista. Tätä varten toimii oppilashuol-

toryhmä, joka toteuttaa varsinaista käytännön oppilashuol-

totyötä. Yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa käsiteltäessä, 

asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetuk-

seen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden 

tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu (POL 

31a§). Tällaisia henkilöitä voivat olla koulunjohtaja/rehtori, 

luokanvalvoja, laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraatto-

ri ja kouluterveydenhoitaja, oppilaan kanssa työskentelevä 

koulunkäynninohjaaja, koulupsykologi ja opinto-ohjaaja 

(SiVM 4/2010 vp). Oppilaan huoltajan tai muun laillisen 

edustajan kirjallisella suostumuksella oppilaan asian käsit-

telyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja, esim. 

koululääkäri ja/tai lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Oppi-

lashuollollisista kysymyksistä vastaa koulunjohtaja/rehtori, 

joka toimii oppilashuoltoryhmän kokoonkutsujana.

Laajennettu oppilashuoltoryhmä

Laajan moniammatillisen oppilashuoltoryhmän toiminnan 

keskeisenä tavoitteena on edistää kouluyhteisön ja nuorten 

hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia. Se tarjoaa hyvän yhteis-

työ- ja keskustelumahdollisuuden eri hallintoalojen edus-

tajille. Työryhmän jäseniä voivat olla rehtori, laaja-alainen 

erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja koulu-

terveydenhoitaja sekä vararehtori, psykologi, seurakunnan 

nuorisotyönohjaajat, kunnan vapaa-aika- ja liikuntasihtee-

rit, koulupoliisi, sivistysjohtaja sekä sosiaalityöntekijä. Työ-

ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Oppilashuoltoryhmien 

kokoonkutsujana toimii rehtori. 

Lukiossa 

Opiskelijahuoltoryhmän tarkoituksena lukiossa on kartoit-

taa ja ylläpitää nuorten hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä 

ongelmien syntymistä. Opiskelijoiden ongelmiin haetaan 

apua tarvittaessa konsultoimalla lääkärin, sosiaaliviran-

omaisten ja muiden oppilaitoksen ulkopuolisten psykososi-

aalisten palvelujen tarjoajien kanssa. 

Lukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluvat 

rehtori, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, 

erityisopettaja ja opettajakunnan edustaja. Tarvittaessa op-

pilashuoltoryhmään kutsutaan psykologi, sosiaalityöntekijä 

ja koululääkäri. Opiskelija ja huoltaja kutsutaan paikalle 

aina, kun opiskelijahuoltoasiaa käsitellään valmistellusti. 

Jos opiskelijahuoltoryhmä haluaa keskustella täysi-ikäisen 

nuoren asioista vanhempien kanssa, nuorelta kysytään lupa 

yhteydenottoon. 

Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja tarvit-
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taessa useammin. Kokoontumisajankohdat ilmoitetaan lu-

kuvuoden alussa koko koulun väelle. Kokouksissa käsiteltä-

vistä asioista ilmoitetaan jäsenille etukäteen esityslistalla ja 

kokouksista laaditaan muistiot.

3.3 Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmästä 

tiedottaminen huoltajille

Oppilas- ja opiskeluhuollollisen työn tavoitteena on toimia 

läheisessä yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa (osal-

lisuuslaki ja perusopetuslaki). Erityisen tärkeää on, että 

jokaiseen kotiin ilmoitetaan oman koulun ryhmän toimin-

nasta, sen jäsenistä ja heidän yhteystiedoistaan, jotta sekä 

opettajien että lasten huoltajien kynnys ottaa yhteyttä op-

pilas-ja opiskeluhuollollisissa asioissa olisi mahdollisimman 

pieni. Tämä tapahtuu kätevästi esimerkiksi koteihin syys-

lukukauden alussa jaettavan tiedotuslehtisen yhteydessä.  

Oppilas- ja opiskeluhuoltoon liittyvässä tiedotteessa tulee 

kertoa mitä oppilas- ja opiskeluhuolto on, millaisia asioita 

oppilas-ja opiskeluhuoltoryhmässä käsitellään, ketkä voivat 

kuulua koulun oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmään, miten 

ryhmä kokoontuu ja toimii sekä miten ryhmän jäseniin saa 

yhteyden.

3.4 Kirjaamiskäytännöt

Yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa käsiteltäessä opiskelu-

huoltotyössä tulee kirjata 

• asian vireillepanija 

• aihe

• päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, 

• asian käsittelyyn osallistuneet 

• mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. 

Johtaja/rehtori on vastuussa kirjaamisesta. Hän huo-

lehtii, että muistio tehdään. Kirjaaminen on tärkeää, sillä se 

helpottaa sovituista asioista tiedottamista esimerkiksi opet-

tajakunnalle tai oppilaiden koteihin. Oppilas- ja opiskelija-

huoltoryhmässä käsitellyistä yleisistä asioista tulee aina tie-

dottaa koko koulun henkilökuntaa. Tiedotusmenettelystä 

päätetään koulukohtaisesti. Tiedottaminen on erittäin tär-

keää ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta.

Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä on kirjaami-

nen aina suoritettava, koska säädetyt oikeusturvanäkö-

kohdat edellyttävät asioiden kirjaamista. Asian ratkaisuun 

eli päätökseen vaikuttavat seikat pitää kirjata ja henkilöllä 

itsellään on oikeus nähdä häntä koskevan päätöksen pe-

rusteena olevan seikat. Kirjaamisessa tulee ottaa huomioon 

henkilötieto- ja julkisuuslain asettamat vaatimukset opiske-

luhuollollisen muistion pitämisestä. 

Yksittäistä oppilasta koskevassa kirjaamisessa tulee 

muistaa, että asianomaisella on oikeus nähdä kaikki hänestä 

kirjoitetut asiakirjat ja lausunnot. Oikeus osallistua itseään 

koskevien asioiden suunnitteluun ja saada tietoja on yksilön 

keskeinen perusoikeus. Yksittäistä oppilasta koskevat muis-

tiot ja muut asiakirjat ovat aina salassa pidettäviä ja vastuu 

niistä sekä asiakirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä on 

kunkin koulun rehtorilla. Omat muistiinpanot muuttuvat 

asiakirjaksi, mikäli ne liitetään oppilaan papereihin. Asian-

omaisella on tällöin oikeus nähdä myös nämä muistiinpa-

not. 

Opiskeluhuoltoryhmän työskentelyn jatkuvuuden 

turvaamiseksi, työn arvioinnin ja seurannan tueksi sekä 

työskentelyä helpottamaan on työryhmän käyttöön tehty 

erilliset opiskeluhuollon lomakkeet. Lomakkeet löytyvät 

opetustoimen intranetistä. Lomakkeilla on yhtenäistetty 

opiskeluhuollollisia käytäntöjä siten, että opiskeluhuolto 

toteutuu samoilla periaatteilla jokaisessa koulussa. Näin 

turvaamme kuntamme oppilaiden koulutuksellisen tasa-

vertaisuuden. 

Kokousten kirjaamiseen on kaksi eri lomaketta (Liite 

3); suppeampi lomake yleisempien asioiden kirjaamiseen 

ja yksilöity lomake yksittäisten oppilaiden asioiden kirjaa-

mista varten. Kokousmuistiot tulee säilyttää lukitussa tilassa 

arkistointisäännön mukaisesti. Oppilaskohtaisissa asioissa 

muistion kirjaamisen tekee ko. oppilaan asioiden vastuu-

henkilö. 

Syntyvien henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterin 

pitäjänä opetuksen järjestäjä. Rekisteri syntyy, jos samasta 

oppilaasta kerätään tietoa yhteen muistioon eri päivämää-

rillä. Sen sijaan koulukuraattorilla, -psykologilla ja koulu-

terveydenhuollon edustajilla on lupa kerätä oppilaskohtais-

ta muistiota ja nämä rekisterit on pidettävä opiskeluhuollon 

muista muistioista erillään.  

3.5 Salassapito ja viranomaistiedon siirtäminen

Tietojen luovuttamista säädellään mm. perusopetuslaissa, 

potilaslaissa, julkisuuslaissa, asiakaslaissa, henkilötietolais-

sa. Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestämisestä vas-

taavien toimielinten jäsenet, henkilöstö ja opetusharjoitte-

lua suorittavat eivät saa luvattomasti ilmaista, mitä he ovat 

koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää 

oppilaiden tai laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän 

perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudelli-

sesta asemasta. Salassa pidettäviä ovat mm. tiedot oppilai-

den ja heidän perheenjäsentensä elintavoista, vapaa-ajan 

harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta vakaumuksesta, 

yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistu-

misesta yhdistystoimintaan, sekä tiedot taloudellisesta ase-

masta, terveydentilasta ja vammaisuudesta.

Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun ja erityi-

sen tuen antamisesta, opetuksesta vapauttamisesta sekä näi-

hin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot. Salas-

sa pidettäviä ovat myös oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja 

niihin sisältyvät tiedot, tiedot oppilaalle suoritetusta psyko-

logisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koe-
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suoritukset. Oppilaalle annettavat todistukset ovat julkisia 

lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti sisältyvää 

oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arvi-

ointia, joka on salassa pidettävä tieto.

Koulujen johtajat/rehtorit käyvät asian läpi henkilöstön 

suunnittelupäivänä lukuvuoden alkaessa sekä kesken luku-

vuoden sijaisten tullessa palvelukseen. Työharjoitteluun tu-

levien oppilaiden, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden ohjaava 

opettaja/vastuuhenkilö käy vaitiolovelvollisuuteen kuuluvat 

asiat läpi opiskelijan kanssa harjoittelujakson alkaessa.

Perusopetuslain 40 §:n mukaan määritetyt henkilöt saa-

vat antaa salassa pidettäviä tietoja toisilleen ja koulutuksesta 

vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjes-

tämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tietoja voi siir-

tää oman kunnan ja saman opetusmuodon sisällä. Muussa 

tapauksessa tietojen siirtämiseen tarvitaan tiedonsiirtolupa. 

Salassa pidettävien tietojen luovuttamisen osalta suostu-

muksen tiedonsiirtoon voi antaa joko 15 vuotta täyttänyt 

oppilas tai hänen huoltajansa. Tiedonsiirtolupa pyydetään 

kirjallisena ja nimenomaisena.

Tiedon siirtämisestä vastaa aina koulutuksen järjestäjän 

edustaja. Koulutasolla tiedonsiirrosta vastaa rehtori. Tie-

donsiirtoa pyydettäessä on kerrottava mihin tietoa tarvit-

see, salassa pidettävän tiedon haltija päättää antamansa tie-

don sisällön osalta onko sen luovuttaminen lain mukaisesti 

välttämätöntä. Tiedonsiirtopyyntö esitetään kirjallisesti. Jos 

oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain 

mukaisesti järjestämään opetukseen tai aamu- tai iltapäivä-

toimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassa-

pitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan 

opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uu-

delle opetuksen järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä 

on myös pyynnöstä oikeus saada vastaavat tiedot. Salassa 

pidettäviä tietoja ei voida, ilman huoltajan suostumusta, an-

taa oppilaan siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain mu-

kaiseen opetukseen, esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen 

koulutukseen.  

Oppilaitosten henkilökunnalla on velvollisuus antaa 

sosiaalitoimen viranomaiselle salassa pidettäviä tietoja, mi-

käli tiedot ovat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennai-

sesti vaikuttavia tietoja ja tiedot ovat välttämättömiä asiak-

kaan sosiaalitoimen tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon 

järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteutta-

miseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamis-

ta varten. (Asiakaslaki 20§). Tietojen antajan tulee harkita 

ovatko tiedot olennaisesti vaikuttavia ja välttämättömiä. 

Mikäli oppilas on huostaan otettu, huoltajuutta käyttää 

huostaan ottaneen kunnan sosiaalilautakunta ja käytännös-

sä oppilaan oma sosiaalityöntekijä. Mikäli hän ei ole op-

pilasta koskevissa neuvotteluissa paikalla, huoltajaa edus-

tavalla taholla on oltava sosiaalitoimen antama valtakirja. 

Oppilaan asioista keskusteltaessa jokaisella sijoituspaikan 

henkilöstöön kuuluvalla, joka osallistuu keskusteluun, tulee 

olla henkilökohtainen, yksilöity valtakirja, merkittäväm-

mistä asioista tulee aina olla valtuutus kotikunnan viran-

omaisilta. 
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4.1 Terveydenhuolto 

Neuvola

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten las-

ten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lasten-

neuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkis-

tä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia 

turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hy-

vässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Lisäksi 

neuvolassa edistetään lapsen kasvu- ja kehitysympäristön 

sekä perheen elintapojen terveellisyyttä. 

Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan neuvo-

lassa järjestetään alle kouluikäisille vähintään 15 määräai-

kaistarkistusta, joista 5 tekee lääkäri yhdessä terveydenhoi-

tajan kanssa. Näistä 3 on nk. laajaa terveystarkastusta, jossa 

arvioidaan koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen 

tarpeita. Olennainen osa tapaamisten sisällöistä koostuu 

perheen tarpeiden ja lapsen kehitysvaiheen mukaisesta ter-

veysneuvonnasta. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan 

kuuluvat rokotukset. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on osana Kuntayhtymä 

Kaksineuvoisen neuvolatoimintaa ja toimii kuntayhtymän 

organisaation hallinnoimana toteuttaen sen tavoitteita yk-

sikkökohtaisesti olosuhteisiin soveltuen. Koulu- ja opiske-

lijaterveydenhuollon palvelut on saatavilla pääsääntöisesti 

koulupäivän aikana koululta tai välittömästä läheisyydestä. 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen koululääkärien saatavuus eri 

kouluilla vaihtelee. Koululääkäri voi tarvittaessa tehdä lä-

hetteen erikoissairaanhoitoon.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on lap-

sen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Kouluterveydenhuolto 

on tarkoitettu peruskoulun oppilaille ja siihen sisältyvät:

• oppilaan terveyden seuraaminen ja edistäminen mu-

kaan lukien suun terveydenhuolto

• kouluyhteisön- ja ympäristön terveellisyyden ja tur-

vallisuuden edistäminen

• yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön 

kanssa 

• koulun ja kodin välinen yhteistyö

4. 

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON 

MONIAMMATILLISET PALVELUT
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Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveys-

tarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksan-

nen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan ter-

veystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri.

Oppilaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy van-

hempien haastattelu. Laajassa terveystarkastuksessa arvioi-

daan sekä oppilaan että vanhempien hyvinvointia. Kaikkiin 

terveystarkastuksiin kutsutaan vanhemmat mukaan. 

Terveystarkastukset alakouluiässä:

•  kouluuntulotarkastus

•  jokaisella vuosiluokalla

•  laaja-alainen terveystarkastus 1:llä ja 5:llä vuosiluo-

kalla

Terveystarkastukset yläkouluiässä:

•  jokaisella vuosiluokalla

•  laaja-alainen terveystarkastus 8:lla tai 9:llä vuosiluo-

kalla

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu 

•  lukiolaiselle

•  toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville

•  ammattikorkeakoululaisille

•  yliopisto-opiskelijoille 

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät 

• opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistämi-

nen

• opiskeluyhteisön- ja ympäristön terveellisyyden ja tur-

vallisuuden edistäminen

• terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

• seksuaaliterveyttä edistävät palvelut sekä suun tervey-

denhuollon palvelut

Kunnan on järjestettävä lukiossa ja toisen asteen am-

matillisissa oppilaitoksissa opiskeleville terveydenhoitajan 

terveystarkastus ensimmäisenä opiskeluvuonna ja lääkä-

rin terveystarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskelu-

vuonna. 

Opiskelijan terveysneuvonnan on tuettava ja edistettä-

vä itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja 

sekä hyvää kuntoa ja mielenterveyttä sekä ehkäistävä kou-

lukiusaamista. 

7–17 vuotiaiden terveyden edistäminen 

ja suun terveystarkastus

Tavoitteet:

• Oppilaat kutsutaan hammashoitoon yksilöllisin vä-

lein. Määräaikainen suun terveystarkastus järjestetään 

ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. 

Opiskelijoille on yksilöllinen käynti.

• sujuva moniammatillinen yhteistyö kouluterveyden-

huollon ja opiskeluterveydenhuollon kanssa

• vanhempien osallistuminen, äidin ja isän rooli terveel-

listen elämäntapojen luomisessa, harjauksesta huolehti-

misessa

• lasten ja nuorten suun terveyden ylläpito ja edistämi-

nen. Koululainen toteuttaa tarpeellista omahoitoa: sään-

nöllinen hampaiden harjaus fl uoritahnalla (vähintään 

1100 ppm) kaksi kertaa päivässä, napostelun välttäminen, 

ravinnon nauttiminen suunnitelluilla aterioilla (5x/pv),  

vesi janojuomana, virvoitusjuomien ja energiajuomien 

haittavaikutusten huomiointi, ksylitolituotteiden käyttö

 → yhteisöllinen terveyden edistäminen ja yhteistyö 

kouluyhteisön kanssa.

Tavoitteena on, ettei kouluun saa tuoda eikä koulussa 

myydä virvoitusjuomia, makeisia tai muita hampaille va-

hingollisia tuotteita (Opetushallituksen tiedote 2007, STM:n 

oppaita 2004:8; Kouluterveydenhuollon laatusuositus)

Suun terveydenhoito

Oppilaat kutsutaan suun tarkastuksiin yksilöllisin määrä-

ajoin. Mikäli oppilas tarvitsee kiireellistä hammashoitoa, 

varataan aika hammashoidon ajanvarauksesta puh. (06) 

2412 4763 tai 2412 450 (terveyskeskus). Oikomishoitoon 

on mahdollisuus purentavirheen vaikeusasteen mukaan.

Kaikki 8-luokkalaiset käyvät hammashoitolassa ennal-

taehkäisevällä hoitokäynnillä. Kouluilla suuhygienisti osal-

listuu suun sairauksia ennaltaehkäisevään opetukseen.

Yli 15-vuotiailta laskutetaan peruuttamattomista pois-

jäänneistä hammashoidosta 33,80 €. Kaikkien on syytä 

huolehtia hoitoajoistaan ja esteen sattuessa tehdä peruu-

tus hyvissä ajoin. Hammashoidossa käydään kouluaikana. 

Pyynnöstä oppilaalle annetaan todistus hammashoitokäyn-

nistä.

Matka hammashoitoon on kodin vastuulla, joten kou-

lun vakuutukset eivät korvaa matkalla tapahtuneita vahin-

koja.

4.2 Psykologi

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa työskentelee kaksi ter-

veyskeskuspsykologia, joista toinen toimii Kauhavan ja 

Kortesjärven terveysasemilla ja toinen Ala- ja Ylihärmän 

terveysasemilla. He toimivat oppilas- ja opiskelijahuollon 

tukena lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin liitty-

vissä asioissa. Psykologi osallistuu koulujen oppilas- ja opis-

kelijahuoltoryhmiin tarpeen mukaan. Vanhemmat tai op-

pilas itse voi ottaa psykologiin yhteyttä esimerkiksi lapsen 

kehitykseen, oppimiseen tai elämäntilanteeseen liittyvissä 

asioissa. Muutoin psykologille ohjaudutaan koulutervey-

denhoitajan tai koulukuraattorin kautta. Psykologi arvioi 

lapsen tai nuoren avuntarvetta keskusteluin.
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Psykologi osallistuu yhteistyössä koulun muun henkilö-

kunnan kanssa erilaisten ongelmatilanteiden selvittelyyn ja 

ohjaa oppilaan ja hänen perheensä tarvittaessa myös mui-

den tukipalvelujen piiriin (esim. sosiaalitoimi, perheneuvo-

la, lasten ja nuorten psykiatriset palvelut).

4.3 Koulukuraattori 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kouluku-

raattoritoimintaa säätelee perusopetuslaki (31 a § oppilas-

huolto) ja lastensuojelulaki (9 § tuki koulunkäyntiin), joka 

määrittelee kuntien velvollisuudeksi järjestää koulukuraat-

toripalvelut. Koulukuraattori edustaa kouluissa sosiaalityön 

asiantuntemusta.

Kauhavan kaupungin koulukuraattorit ovat koko kou-

lulaitoksen käytettävissä esikoulusta aina lukioon asti. Kou-

lukuraattorin tehtävänä on antaa esi- ja perusopetuksen 

oppilaille sekä lukion opiskelijoille riittävä tuki ja ohjaus 

koulunkäyntiin sekä sosiaaliseen ja psyykkiseen kehityk-

seen. Yhteisötasolla koulukuraattorin työ on luokka- ja 

kouluyhteisön vuorovaikutuksen tukemista. Lisäksi ku-

raattorin tehtäviin kuuluu edistää ja tukea kodin ja koulun 

kasvatustyötä. Työssä korostuu ennaltaehkäisevyys ja var-

hainen tuki.

Koulukuraattori tapaa kouluilla oppilaita ja tekee yhteis-

työtä perheiden, opettajien ja koulun muun henkilökunnan 

sekä muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi koulukuraattori 

osallistuu koulujen oppilashuoltoryhmiin.

Oppilas voi ohjautua koulukuraattorille omasta aloit-

teestaan, vanhempien toiveesta, tai opettajan tai koulun 

muun aikuisen ohjaamana. Koulukuraattorin kanssa käydyt 

keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi seu-

raavissa asioissa:

• kun koulutyö ei suju

• kiusaamis- ja ristiriitatilanteissa

• kaverisuhteissa on hankaluuksia 

• omat jutut painavat mieltä

• kun kotona on pulmia

• vapaa-ajalla on vaikeuksia 

• kun elämässä tapahtuu muutoksia

4.4 Koulunkäynninohjaajien tuki

Koulunkäynninohjaaja osallistuu opettajan ohjauksessa op-

pilaan kasvatukseen ja ohjaukseen. Koulunkäynninohjaaja 

on aikuisen mallina oppilaille. Hän ohjaa ja auttaa oppi-

lasta selviytymään koulun päivittäisistä tilanteista. Ohjaaja 

voi avustaa tarvittaessa koulumatkoilla tai -kuljetuksissa. 

Oppitunneilla koulunkäynninohjaaja ohjaa oppilaita opet-

tajan ohjeiden mukaan. Ohjaaja voi myös ohjata oppilasta 

kuntoutukseen (esim. fysio- /puheterapia) liittyvissä tehtä-

vissä ja opastaa apuvälineiden käytössä. Ohjaaja huolehtii 

opetustilan, apuvälineiden, oppimateriaalin ja opetusväli-

neiden järjestämisestä ja valmistelemisesta annettujen oh-

jeiden mukaisesti. 

4.5. Kouluruokailu 

Perusopetuslain 31 pykälän mukaan opetukseen osallis-

tuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksen-

mukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton 

ateria. Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveyden-

huollon henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seuran-

nasta oppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden 

tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa. 

Kauhavan kaupungin alueella kouluaterioitten suunnit-

telusta vastaa keskitetysti ruokapalveluvastaava ja keskus-

keittiöt toimivat Alahärmässä, Kauhavalla, Kortesjärvellä ja 

Ylihärmässä, joissa koulujen ateriat valmistetaan. Keskus-

keittiöistä ateriat toimitetaan kunkin kaupunkiosa-alueen 

kouluihin.  Koulut vastaavat oppilaiden ruokailun valvon-

nan ja ohjauksen järjestämisestä.

4.6. Esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoito

Aamu- ja iltapäivähoito on lakisääteinen palvelu esioppilail-

le. Sitä järjestetään perheen hoitotarpeen mukaan 1. luokan 

alkuun saakka. 

4.7. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 1.-2. lk

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen 

1.–2. luokan sekä erityisopetukseen siirretyille oppilaille 

suunnattua toimintaa, jota kunta voi järjestää tai hankkia. 

Lukuvuoden aikana sen kesto on oltava vähintään 570 tun-

tia (3 tuntia/koulupäivä). Kuljetus aamu- ja iltapäivätoimin-

taan on vanhempien vastuulla. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena 

on tukea lapsen hyvinvointia, terveyttä, tunne-elämää ja 

sosiaalista kehitystä sekä eettistä kasvua. Lapselle tarjotaan 

ennen ja jälkeen koulupäivän turvallinen ympäristö, jossa 

hän voi aikuisen ohjauksessa osallistua monipuoliseen ja 

virkistävään toimintaan ja opetella sosiaalisia vuorovaiku-

tustaitoja. Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti jokaisena 

lukujärjestyksen mukaisena arkikoulupäivänä kello 7–17 

välisenä aikana.

Toiminta koostuu erityisesti leikeistä, luovasta toimin-

nasta, liikunnasta ja vapaasta yhdessäolosta. Lapselle anne-

taan mahdollisuus myös omaan toimintaan, rentoutumi-

seen ja lepoon sekä läksyjen tekemiseen. Sisältö voi liittyä 

erilaisiin tavoitteellisiin harrastuksiin ja muuhun kehitystä 

tukevaan toimintaan kuten liikuntaan, käden taitoihin, kie-

lelliseen ja kuvalliseen ilmaisuun, musiikkiin ja arkiaskarei-

siin. Jokaiseen päivään kuuluu myös välipalahetki ja ulkoilu. 
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4.8. Oppilaskuljetus

Kunta järjestää kuljetuksen oppilaille, joilla on Perusopetus-

lain 32 §:n perusteella oikeus kunnan järjestämään maksut-

tomaan kuljetukseen, ja joiden kuljetus on tarkoituksenmu-

kaisesti ja taloudellisesti järjestettävissä ottaen huomioon 

kunnan liikenneolosuhteet.

Huoltajien  hakemuksesta voidaan sivistyslautakunnan 

erikseen hyväksymillä perusteilla myöntää kuljetus tai kul-

jetustukea sellaisille 0–2 -luokan oppilaille, joiden koulu-

matka on 3–5 kilometriä.

Kaupungin kotisivuilta löytyy sivistyslautakunnan 

10.6.2010 hyväksymät esi- ja perusopetuksen koulukulje-

tuksen periaatteet.  http://www.kauhava.fi /palvelut/opetus_

ja_koulutus/oppilaskuljetukset   

4.9 Sosiaalipalvelut, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Psykososiaalinen työ (perheneuvola, musiikkiterapia)

Perheneuvolassa toimii kaksi psykologia, kaksi puhetera-

peuttia, sosiaalityöntekijä ja perheneuvoja sekä toimistosih-

teeri, jotka muodostavat kaksi työryhmää. Perheneuvola-

palvelut järjestetään samantasoisina koko kuntayhtymän 

alueella. Perheneuvolan palvelumuotoja ovat puhelinneu-

vonta, lasten ja nuorten tutkimukset ja terapiat, perheneu-

vonta ja -terapia, perheasiainsovittelu ja puheterapia. 

Kuntayhtymän ja peruskuntien palvelurakenteesta 

1.1.2009 alkaen päätettäessä on sovittu, että perheneuvola 

tuottaa jäsenkunnilleen myös koulupsykologipalvelut. Mu-

siikkiterapeutti tarjoaa palveluja pääasiassa aikuisasiakkail-

le. Tämän lisäksi palveluja tarjotaan myös lastensuojelun ja 

lastenpsykiatrian palvelujen piirissä oleville asiakkaille sekä 

kehitysvammaisille lapsille ja nuorille.

Lastensuojelu 

Lastensuojelu jakautuu 1.1.2008 voimaan tulleen lastensuo-

jelulain (13.4.2007/417) mukaan ehkäisevään sekä lapsi- ja 

perhekohtaiseen lastensuojeluun. Ehkäisevää lastensuojelu-

työtä on peruspalveluissa, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa 

sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuk-

sessa ja nuorisotyössä annettava erityinen tuki. Lapsilta ja 

perheiltä ei näissä tilanteissa edellytetä lastensuojelun asi-

akkuutta, vaan työtä tehdään osana lapsille, nuorille ja per-

heille tarkoitettuja palveluja. Ehkäisevää lastensuojelutyötä 

on myös lasten huomioiminen aikuisille suunnatuissa pal-

veluissa, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

 Lapsi- tai perhekohtaisena lastensuojeluna asia tulee vi-

reille, kun lapsesta on tehty lastensuojeluviranomaiselle las-

tensuojeluilmoitus, hakemuksesta tai lastensuojelun työnte-

kijä on muutoin saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun 

tarpeessa olevasta lapsesta. Kiireellinen lastensuojelun tar-

ve tulee arvioida heti. Muissa tapauksissa tulee noudattaa 

seuraavia määräaikoja: sosiaalityöntekijän tulee arvioida 

seitsemän arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta (esim. 

lastensuojeluilmoitus), onko tehtävä lastensuojelutarpeen 

selvitys. 

Lastensuojelutarpeen selvityksen tulee valmistua kol-

men kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Suunnitelma 

tulee laatia yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa 

ja siihen tulee sisältyä suunnitelma käytettävistä tukitoimis-

ta. Muita lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun muotoja 

ovat avohuollon tukitoimet, kiireellinen sijoitus, huostaan-

otto, sijaishuolto ja jälkihuolto. 

Jos kasvuolot tai lapsi itse vaarantavat lapsen terveyttä ja 

kehitystä, voidaan avohuollon tukena järjestää esimerkiksi 

terapiaa, tukihenkilö, tukiperhe, perhetyötä, vertaisryhmä-

toimintaa tai virkistystoimintaa. Jos lastensuojelun tarve 

johtuu oleellisilta osin riittämättömästä toimeentulosta tai 

puutteellisista asumisoloista, tulee viivytyksettä järjestää 

riittävä taloudellinen tuki sekä tarpeen mukainen asunto. 

Lapsi on otettava huostaan ja hänelle on järjestettävä 

sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut 

kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terve-

yttä tai kehitystä tai lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai 

kehitystään käyttämällä päihteitä tai tekemällä muun kuin 

vähäisenä pidettävän rikollisen teon. Huostaanottoon ja si-

jaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, 

jos avohuollon tukitoimet eivät ole sopivia tai mahdollisia 

tai jos ne ovat riittämättömiä sekä sijaishuollon arvioidaan 

olevan lapsen edun mukaista. Suostumukseen perustuvas-

ta huostaanotosta tekee päätöksen sosiaalihuollon johtava 

viranhaltija ja tahdonvastaisesta huostaanotosta em. viran-

haltijan esityksestä hallinto-oikeus. 

Lapsi tai nuori on sijaishuollon tai puoli vuotta kestä-

neen avohuollon tukitoimena tehdyn sijoituksen jälkeen 

oikeutettu jälkihuollon tukitoimiin 21-vuotiaaksi asti. Jäl-

kihuoltoon kuuluu mm. toimeentulon ja asumisen turvaa-

minen. 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen lastensuojelussa toimii 

johtava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää ja kaksi 

sosiaaliohjaajaa. Palvelut tuotetaan lähipalveluina kolmella 

palvelualueella. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen lastensuoje-

lun toimintamallissa on panostettu erityisesti avohuollon 

tukitoimiin, joista tärkein on perhetyö.

Perhetyö

Perhetyössä toimii kolme perheohjaajaa, joista yksi toimii 

tiimivastaavana sekä neljä perhetyöntekijää. Perhetyö to-

teutetaan lähipalveluna kolmella palvelualueella. Perhetyön 

toimintamuotoja ovat: 

• Lastensuojelun perhetyö 

• Neuvokas perhetyö

• Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu ja neuvokas perhetyö ovat 

toimintatapoja ennen lastensuojelun asiakkuutta. Lasten-

suojelun perhetyötä toteutetaan lapselle laadittavan asia-

kassuunnitelman mukaisesti. 
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5.1. Poissaolot ja niiden seuranta

Poissaolojen seurannalla pyritään ennalta vaikuttamaan op-

pilaan mahdollisiin kouluvaikeuksiin ja samalla seurataan 

oppivelvollisuuden toteutumista. Oppivelvollisen perus-

koululaisen tulee koulupäivinä osallistua koulutyöhön ja 

oppilaan huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvol-

lisuus tulee suoritettua. Koulu seuraa poissaoloja ja ilmoit-

taa luvattomista poissaoloista mahdollisimman pian huol-

tajalle. Vanhempien tulee ilmoittaa, jos oppilas on poissa 

koulusta. Luvallisen poissaolon ollessa kyseessä oppilaan/

huoltajan on itse selvitettävä opettajilta poissaoloajan tehtä-

vät sekä sovittava mahdollisista kokeista. Luvattomat pois-

saolot edellyttävät aina jatkoselvittelyä. Koululla on käytös-

sä Wilma-niminen kouluhallintojärjestelmä. Wilman avulla 

kodin ja koulun yhteydenpito toimii reaaliaikaisesti poissa-

olojen seuraamiseksi sekä muunkin tiedon välittämiseksi.  

Mikäli oppilas toistuvasti laiminlyö koulunkäyntiään tai 

myöhästelee tai on väsynyt, ensisijainen keino on yhteyden-

otto huoltajiin. Tarvittaessa koululla järjestetään huoltajien 

ja moniammatillisen työryhmän kanssa palaveri oppilaan 

asiassa.

 

Poissaololuvan pyytäminen ja myöntäminen

• 1–3 päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopetta-

ja/luokanvalvoja/ryhmänohjaaja

• rehtori myöntää luvan 4–10 päivän poissaoloihin

• pidempiin poissaoloihin luvan myöntää sivistysjohtaja

• lupa on pyydettävä ennakkoon

Luvattomaan poissaoloon puuttuminen

• oppilaan puhuttelu välittömästi, kun luvaton poissaolo 

havaitaan; luokanopettaja/ luokanvalvoja/ryhmänohjaa-

ja – tarvittaessa rehtori

• yhteys kotiin puhuttelun pohjalta

• poissaolon korvaaminen joko tekemällä ylimääräisiä 

kotitehtäviä

• toistuvasta luvattomasta poissaolosta jälki-istunto

Runsaisiin poissaoloihin puuttuminen

• oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä käsittelee ja selvittää 

syitä yhdessä huoltajien kanssa

• yhteys terveys- ja sosiaalitoimeen. Jos tilanne jatkuu 

samanlaisena ja huoltajien valvonta lastensa koulun-

käyntiin on puutteellista, tehdään lastensuojeluilmoitus 

• lukiossa samalta kurssilta poissaolosta annetaan lisä-

tehtäviä 

• jos lukiossa on kurssilta poissaoloja enemmän kuin 

6 tuntia, kurssi hylätään. Lääkärintodistus huomioiden 

voidaan poissaolojen määrässä joustaa. 

26 §: ”Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen 

osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista 

poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan 

on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.”

45 §: ”Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti. – Jos oppi-

laan huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvol-

lisuuden täyttämistä, hänet on tuomittava oppivelvollisen 

valvonnan laiminlyönnistä sakkoon.”

5. 

ONGELMA- JA KRIISITILANTEET
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Toimintamalli oppilaan poissaoloissa

Huoltaja ilmoittaa kouluun 

ensimmäisenä poissaolopäivänä

Ei ilmoitusta Luokanvalvoja ottaa yhteyttä 

huoltajaan

Merkintä Wilmaan

Runsaat sairauspoissaolot Luvaton poissaolo

Luokanvalvoja ottaa yhteyttä kotiin
Luokanvalvoja keskustelee huoltajan ja 

oppilaan kanssa. Päätetään rangaistuksesta. 

Ilmoitus rehtorille/oppilashuoltoryhmälle.

Ohjaa 

terveydenhoitajalle

Jos luokanvalvojan keskustelu ei auta, 

rehtori/OPO/koulukuraattori 

keskustelee huoltajan ja oppilaan kanssa

Ilmoitus 

oh-ryhmään

Jos edelliset 

toimenpiteet eivät 

ole auttaneet

Käsittely oh-ryhmässä.

Toimenpiteiden suunnittelu.

Palaveri vanhempien ja oppilaan kanssa.

Kokoonpano tilanteen mukaan,

esim. luokanvalvoja, rehtori, terveydenhoitaja, 

OPO, koulukuraattori

YHTEISTYÖTAHOT MUKAAN

Terveyskeskus/perheneuvola, poliisi, 

sosiaalitoimi/lastensuojelu
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5.2. Koulukiusaaminen  

Kiusaamista esiintyy fyysisenä, psyykkisenä tai sosiaalisena 

väkivaltana, johon aikuisen on aina puututtava. Kiusaamis-

tilanteiden keskeyttäminen ja kiusaamisen lopettaminen on 

ehdotonta, ja kaikilla koulun henkilökuntaan kuuluvilla on 

velvollisuus puuttua tilanteisiin, joissa kiusaamista esiintyy. 

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen ympäristöön, 

jossa ei esiinny kiusaamista.

Koulukiusaamisen erottaa muusta aggressiivisesta 

käyttäytymisestä se, että toinen on alistettu ja nöyryytetty, 

toinen alistaja ja nöyryyttäjä. Alistajana ja nöyryyttäjänä 

voi olla yksi oppilas, muutaman hengen ryhmä tai koko-

nainen koululuokka. Kiusaamisen hiljainen hyväksyntä 

mahdollistaa kiusaamisen jatkumisen. Koulun lisäksi kiu-

saamista voi tapahtua myös netissä tai kännykän kautta.

Kiusaamisella on eri muotoja: 

Fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen: 

• Lyöminen, potkiminen, töniminen, nipistely, kamppaa-

minen, esineillä heittäminen, hiuksista vetäminen jne. 

Henkinen väkivalta: 

• Pilkkaaminen, haukkuminen, matkiminen, naurun-

alaiseksi tekeminen, yksin jättäminen, jne. 

Painostava vallankäyttö: 

• Uhkaaminen, kiristäminen, pelottelu, muista eristämi-

nen, pakottaminen tekoihin

Haitanteko: 

• Tavaroiden piilottelu, omaisuuden särkeminen tai huk-

kaaminen, peleistä ja leikeistä poisjättäminen 

KiVa Koulu

Osassa kouluistamme on käytössä KiVa Koulu toimen-

pideohjelma (kiusaamisen vastainen). Ohjelman yleisten 

toimenpiteiden keskeinen osa ovat oppitunnit. Ala- ja ylä-

koululaisille on suunniteltu ikäkausiinsa soveltuvat tavat 

käsitellä kiusaamista. 

KiVa Koulu ohjelman keskeiset sisällöt:

• Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

– Tilannekartoitus toistuvasti, joka toukokuussa

– Julisteet, välituntivalvojien huomioliivit

– KiVa-oppitunnit 1. ja 4. luokkien oppilaille

    → kummallakin luokka-asteella 10 kaksoistuntia kou-

luvuoden aikana

– KiVa-teemat 7. luokkalaisille

– Vanhempien opas Internetissä: 

   www.kivakoulu.fi /vanhemmat

Puuttuminen esille tuleviin kiusaamistapauksiin

– Koulun KiVa-tiimi + luokanopettaja yhdessä

Kiusaamistilanteeseen puuttuminen

Kiusaaminen voi tulla ilmi esimerkiksi lasten tai nuorten 

kertomana, vanhempien kautta tai kouluhenkilökunnan 

havaintojen kautta. Kiusaamisasiaan tartutaan heti asian 

tultua esille. Jos näkyvissä on fyysisiä vammoja tai jälkiä, 

kiusaamisen kohteena ollut oppilas ohjataan aina tervey-

denhoitajalle tai lääkärille. Terveydenhoitajan tai lääkärin 

tulee kirjata vammat ylös.

1. Keskustelu kiusatun oppilaan kanssa

Kuullaan kiusatun kuvaus tapahtumista. Selvitetään mil-

laista kiusaamista on esiintynyt ja ketkä ovat olleet siinä 

mukana. Aikuinen viestittää olevansa kiusatun puolella ja 

aikovansa tehdä kiusaamisesta lopun.

2. Yksilökeskustelut kiusaajien kanssa.

Jokaisen kiusaamiseen osallistuneen kanssa keskustellaan 

erikseen. Keskusteluissa on tärkeintä tehdä oppilaille sel-

väksi, että tapahtunut kiusaaminen on tiedossa, sitä ei hy-

väksytä ja sen on loputtava välittömästi. Lisäksi oppilaiden 

kanssa sovitaan, miten heidän on muutettava toimintaansa. 

Keskitytään ratkaisujen löytämiseen syyttelyn sijaan. Kes-

kustelussa kirjataan ylös, mitä on sovittu.

3. Yhteiskeskustelu kiusaamiseen osallistuneiden kanssa.

Keskustelun tavoitteena on vahvistaa yhdessä ne päätök-

set, joista yksittäiset oppilaat ovat aikuisen kanssa sopineet. 

Yhteinen ongelma todetaan vielä kerran ja käydään kunkin 

oppilaan kanssa läpi vastaukset kysymykseen, mitä sille aio-
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taan tehdä. Jokainen kertoo, mihin on sitoutunut. Sovitaan 

seurantatapaaminen samalla porukalla.

4. Luokanopettajan/-ohjaajan keskustelu muutaman luok-

katoverin kanssa

Luokanopettaja/-ohjaaja valitsee luokasta muutaman sosi-

aalisesti taitavan oppilaan kiusatun oppilaan tueksi. Opetta-

ja ei ”määrää” oppilaita kiusatun kavereiksi, vaan kannustaa 

oppilaita kohtelemaan kiusattua luokkatoveriaan tasavertai-

sesti esim. tervehtimällä, pyytämällä mukaan leikkeihin tai 

yrittämällä saada toiset lopettamaan kiusaamisen. Keskus-

telun asenteen on hyvä olla rohkaiseva.

 

5. Seurantakeskustelu kiusatun oppilaan kanssa.

Kiusatun oppilaan kanssa varmistutaan siitä, että tilanne on 

muuttunut paremmaksi. Jos aikaisemmissa keskusteluissa 

on tullut ilmi, että kiusatun oppilaan tulisi myös muuttaa 

käyttäytymistään (esim. hän on toiminut aggressiivisesti 

muita kohtaan), otetaan tässä keskustelussa puheeksi, mi-

ten hän voi omaa käytöstä muuttamalla auttaa omaa tilan-

nettaan. Se, että kiusattu on kiusaajien mielestä ”ärsyttävä” 

tai jollain lailla ”erilainen” ei tarkoita sitä, että kiusatun on 

muututtava samanlaiseksi kuin muut. Vain selkeästi ei-hy-

väksyttävään käytökseen voidaan puuttua.

6. Yhteinen seurantakeskustelu

Tavataan kiusaamiseen osallistuneet oppilaat (kaikki yhdes-

sä) ja tarkistetaan ovatko tehdyt sopimukset pitäneet. Mi-

käli näin on tapahtunut, annetaan siitä kiitosta. Jos kiusattu 

oppilas haluaa olla mukana keskustelussa, se on mahdollis-

ta. Tässä vaiheessa kiusaamisen tulisi olla loppunut. Tapaa-

misen tarkoituksena on varmistaa aikaansaadun muutok-

sen pysyvyys. Keskustelussa todetaan, että kiusaaminen on 

loppunut ja sovitaan, ettei sitä tapahdu jatkossakaan. Mikäli 

kysymyksessä on nk. provosoiva kiusattu, joka itse toimii 

selvästi muita häiritsevästi tai on itsekin aggressiivinen, pu-

hutaan myös siitä, millaisiin muutoksiin hän on itse jatkossa 

valmis sitoutumaan.

Mikäli kiusaaminen jatkuu tai kiusaaminen on vaka-

vaa, asian selvittelyyn otetaan mukaan oppilaiden huoltajat. 

Tarvittaessa palaverissa on mukana kuraattori, psykologi tai 

perheneuvolan edustaja. Sovitaan yhdessä keinoista kiusaa-

misen lopettamiseksi ja mahdollisista tukitoimista. Tukitoi-

mia voivat olla keskustelut koulukuraattorin, psykologin tai 

terveydenhoitajan kanssa, ohjaaminen perheneuvolaan tai 

nuorisopsykiatrian poliklinikalle

Kuvatunlaiset toimet eivät aina auta, ja silloin on oltava 

valmius erilaisten sanktioiden toimeenpanoon. Mahdollisia 

seuraamuksia kiusaamistapauksessa voivat olla jälki-istun-

to, lastensuojeluilmoitus, ilmoitus poliisille. Kiusaamisen 

jatkuessa seuraamuksina tulevat olemaan myös perusope-

tus- ja lukiolain mukaiset kurinpitotoimet: kirjallinen varoi-

tus tai oppilaan erottaminen määräajaksi koulusta.

Tapahtumat kirjataan aina ylös ja arkistoidaan.  

Ennaltaehkäisevä toiminta koulussa 

• Selvitetään oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilö-

kunnalle, mikä on koulukiusaamista.

• Tiedotetaan kiusaamisen tunnistamisesta ja koulun 

toimintatavoista kiusaamistapausten käsittelyssä.

• Kannustetaan oppilaita ja vanhempia kertomaan kou-

lukiusaamisesta koulun henkilökunnalle. 

• Koulun säännöt käydään oppilaiden kanssa riittävän 

usein läpi.

• Koulukiusaamista kartoitetaan määräajoin kirjallisilla 

kyselyillä.

• Koulukiusaamista käsitellään koulussa yhteisissä tilai-

suuksissa (esim. päivänavaukset ja teemapäivät). 

• Koulut laativat toimintatapoja luokkahengen paranta-

miseksi. 

• Kummioppilas- ja tukioppilastoiminta

• Oppilashuoltotyöryhmien työskentely on aktiivista. 

• Rohkaistaan oppilaiden kiusaamisen vastaisia asenteita. 

• Terveyskeskuspsykologi käy puhumassa seitsemäs-

luokkalaisille kiusaamisesta. 

5.3 Järjestyssäännöt 

Kouluilla on laadittu omaa toimintaa ohjaavat järjestys-

säännöt. Niitä käytetään selvittämään koulun ja oppilai-

toksen sisäistä järjestystä ja tekemään kaikille tiettäväksi ne 

rajoitukset, joita koulun toiminnan asiallinen ja tarkoituk-

senmukainen järjestäminen vaatii.

Kouluissa tulee olla koko koulua koskevat yhtenäiset 

säännöt mm. matkapuhelimista, erilaisista soittimista ja 

vastaavista esineistä ja laitteista, joiden käytön rajoittami-

nen kouluaikana on tarpeen häiriöiden välttämiseksi. Jär-

jestyssäännöt tai muut vastaavat määräykset eivät saa lou-

kata perustuslaissa säädettyjä perusoikeuksia, eivätkä ne voi 

olla muutoinkaan ristiriidassa lainsäädännön kanssa.

Omaisuuden suoja merkitsee tässä yhteydessä sitä, ettei 

opettaja lain nimenomaisten säännösten asiasta puuttuessa 

ole oikeutettu lopullisesti ”takavarikoimaan” oppilaalta sel-

laista omaisuutta, jolla on taloudellista arvoa. Esine, joka on 

otettu oppilaalta pois hänen häirittyään opetusta tai käyt-

täydyttyään muutoin epäasiallisesti on palautettava oppi-

laalle koulupäivän päättyessä.

Perusopetuslain (628/1998) 29 §:n mukaan opetuksen 

järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut 

koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla ”edistetään 

koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 

sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä”.  

5.4 Oppilaan ojentaminen ja kurinpito

Lapsen ja nuoren kasvatuksesta ja huollosta vastaavat en-

sisijaisesti hänen huoltajansa. Oppilaitoksissa oppilaan ja 

opiskelijan käyttäytymistä koskeva perussääntö on määri-
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telty sekä perusopetus- että lukiolaissa (PL 35, LL 25). Ne 

edellyttävät tehtävien suorittamista tunnollisesti ja asiallista 

käyttäytymistä. Vastuu koulun työrauhan säilymisestä on 

koko työyhteisöllä. 

Perusopetuslain 36 pykälässä määritellään puolestaan 

oppilaan ojentamis- ja kurinpitokeinot tapauksissa, että op-

pilas ei käyttäydy asiallisesti:

• Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä 

työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan suorit-

tamaan tehtäviään valvonnan alaisena. Toimenpide tulee 

kirjata.

• Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistu-

maan jäljellä olevan tunnin ajaksi opetustilasta tai kou-

lun järjestämästä tilaisuudesta. Huoltajalle on ilmoitetta-

va ja toimenpide kirjattava. 

• Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä 

enintään jäljellä olevaksi työpäivän ajaksi, jos on vaara-

na, että toisen oppilaan tai samassa tilassa työskentele-

vän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen 

tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus muuten 

vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäy-

tymisen vuoksi. Koulunjohtaja/rehtori päättää opetuk-

seen osallistumisesta. Rehtorilla ja opettajalla on oikeus 

poistaa oppilas luokkahuoneesta tai koulun alueelta, ellei 

oppilas poistu saatuaan tiedon epäämisestä. Toimenpi-

de on kirjattava. Tarvittaessa sosiaaliviranomaisille on 

ilmoitettava asiasta. Ohjeistus poistamisesta; aina kaksi 

koulun henkilökunnasta paikalla. 

• Opetusta häiritsevä oppilas tai joka muuten rikkoo 

koulun järjestystä tai toimii vilpillisesti voidaan määrä-

tä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai antaa 

kirjallinen varoitus. 

• Jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulus-

sa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön tur-

vallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyt-

täytymisen vuoksi, tai opetus tai siihen liittyvä toiminta 

vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäy-

tymisen vuoksi, oppilaan osallistuminen opetukseen voi-

daan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. 

 Jälki-istunnon kohdalla on huomioitava:

‒  Toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti 

on yksilöitävä.

‒  Muu tarpeellinen selvitys hankittava.

‒  Oppilasta on kuultava. 

‒  Huoltajalle on ilmoitettava etukäteen 

‒  Toimenpide tulee kirjata. 

 Kirjallisen varoituksen kohdalla on huomioitava: 

‒  Toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti 

on yksilöitävä.

‒  Muu tarpeellinen selvitys hankittava. 

‒  Oppilasta kuultava.

‒  Varattava huoltajalle tilaisuus tulla kuulluksi.

‒  Rehtori päättää kirjallisesta varoituksesta

 Huomioitava:

‒ Opetukseen osallistumiseen epäämisestä päättää 

rehtori.

‒ Rehtorilla ja opettajalla on oikeus (samoilla pe-

rusteilla kuin yllä) poistaa oppilas luokkahuo-

neesta ja myös koulun alueelta, ellei oppilas pois-

tu saatuaan tiedon opetuksen epäämisestä.

‒ Toimenpiteen kirjaaminen ja kirjallinen selvitys.

‒ Tarvittaessa sosiaaliviranomaisille on ilmoitetta-

va asiasta.

‒ Vastuu: on varmistuttava siitä, että oppilas on sel-

laisessa kunnossa että pystyy turvallisesti mene-

mään kotiin ja tarvittaessa järjestettävä saattaja. 

Perusvastuu jää opettajalle, joka poistaa oppilaan 

tunnilta tai rehtorille, joka päättää opetukseen 

osallistumisen eväämisestä.

‒  31a § 3 mom:n mukaan ”oppilasta ei saa jättää 

ilman valvontaa 36 §:n 2 ja 3 momentin tarkoitta-

mien toimenpiteiden jälkeen”. 

‒ ”Opetuksen epääminen on tarkoitettu äärimmäi-

sen poikkeuksellisia tilanteita varten, jolloin op-

pilas vaarantaa muiden oppilaiden tai koulussa 

tai muussa opetustilassa työskentelevien turvalli-

suuden taikka häiritsee kohtuuttomasti opetusta 

tai siihen liittyvää toimintaa. Kyseessä on turvaa-

mistoimenpide eikä ole tarkoitus, että sitä käy-

tettäisiin tavanomaisena ojentamiskeinona” (HE 

205/2002, s. 25). ”Tilanteessa, jossa opetuksen 

epääminen katsotaan välttämättömäksi, vaadi-

taan nopeita toimenpiteitä, joten oppilaan huol-

tajan kuulemista ei edellytettäisi” (HE 205/2002, 

s. 25).

• Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa em. epä-

asiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen 

varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään 

kolmeksi kuukaudeksi. 

• Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat 

kurinpitorangaistuksia.

• Muita kuin laissa säädettyjä kurinpitorangaistuksia ei 

saa käyttää.

 Huomioitava:

‒ Toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti 

on yksilöitävä.

‒ Muu tarpeellinen selvitys hankittava. 

‒ Oppilasta on kuultava.

‒ Huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

‒ Erottamisesta on annettava kirjallinen päätös. 

‒ Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitel-

maan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, 

jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista 

seurataan. 
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Perusopetuslain 36 a §:ssä määritellään menettelystä 

kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpanosta: 

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen 

varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista 

erottamista on yksilöitävä rangaistukseen johtanut teko tai 

laiminlyönti, kuultava oppilasta tai hankittava muu tarpeel-

linen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on 

myös oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.  

Muista 36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoi-

tettava oppilaan huoltajalle.  Määräaikaisesta erottamises-

ta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös ja muut 

toimenpiteet tulee kirjata. Erotetulle oppilaalle tulee laatia 

suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan erotetuksi 

ajaksi ja oppimista seurataan. Määräaikaista erottamista 

koskevan päätöksen täytäntöönpanosta on annettu tarkem-

mat ohjeet PL 36 a pykälässä.

Jos oppilaan hallusta tavataan 

•  Kiellettyjä tuotteita kuten tupakkaa, nuuskaa tai alko-

holia ja kyseessä on alaikäinen oppilas, toimitaan koulujen 

turvallisuussuunnitelmiin kirjattujen toimintamallien mu-

kaan. Kiellettyjä tuotteita ei voida ilman lain tukea koulussa 

tuhota tai kaataa pois (poliisilla on poliisilain mukaan täl-

lainen valtuus alkoholijuomien osalta, joita tavataan alaikäi-

seltä). 

•  Muita taloudellista arvoa omaavia esineitä, jotka sinän-

sä eivät ole kiellettyjä, mutta jotka eivät ”kuulu kouluun” 

(veitset, spraymaali, monitoimityökalut, sytyttimet jne.) ja 

joita oppilas pitää esillä tai käyttää epäasiallisella tavalla, ne 

otetaan pois oppilaalta ja yhteydenotolla huoltajaan selvi-

tetään, saako ne koulussa hävittää vai haluaako huoltaja ne 

itselleen luovutettavaksi.

•  Aseita, huumausaineita ja vastaavia laittomia tuotteita, 

ne tulee luovuttaa poliisille. Asiasta ilmoitetaan huoltajalle 

välittömästi sekä tehdään lastensuojeluilmoitus ellei poliisi-

viranomainen tee ilmoitusta.  

•  Taloudellista arvoa omaamattomat esineet (itse tehdyt 

”aseet”, lasinsirpaleet jne.), jotka on tarkoitettu käytettäväksi 

vain vahingontekoon, voidaan tuhota koulussa, eli niitä ei 

tarvitse toimittaa huoltajalle tai poliisille.   

5.5 Koulutapaturmat

Jos oppilaalle sattuu kouluaikana tapaturma hän saa en-

siavun koulussa ja tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi 

huoltajille. Kouluterveydenhoitajan ollessa paikalla hän 

arvioi oppilaan voinnin. Kaikissa tapaturmissa oppilasta ei 

lähetetä terveysasemille vaan, jos on pään alueen tapatur-

ma, tai epäily tajuttomuudesta niin silloin lähetetään lääkä-

rin arvioon, mutta muissa tapauksissa, (ellei kyse graavista 

asiasta, mm iso haava) niin riittää, että koululta ilmoitetaan 

terveysaseman hoitajalle tai kouluterveydenhoitajalle, joka 

kirjaa kyseisen tapahtuneen tapaturman Hoitolehdelle 

mahdollista myöhemmin ilmenevää vaivaa/haittaa varten, 

minkä vuoksi on tultava lääkärille.  

Hammastapaturmissa oppilas ohjataan aina lähimpään 

hammashoitolaan. 

Tapaturmaselvitys tehdään aina täyttämällä tapaturmaselvi-

tyslomake. Lomakkeita saa kouluilta.  

5.6 Onnettomuudet 

Kouluilla tapahtuu väistämättä erilaisia, koko yhteisöä 

järkyttäviä tapahtumia. Kouluille on laadittu omat turval-

lisuussuunnitelmat, jotka sisältävät mm. kriisintoimintaoh-

jeet ja pelastussuunnitelman. Toimintaohjeissa ohjeistetaan 

kuinka auttamistoiminta käynnistetään onnettomuusti-

lanteessa. Kouluilla on omat kriisiryhmät. Tiedottamisesta 

vastaa koulun rehtori. Toimintamalleja on myös tehty trau-

maattisiin tapahtumiin. Ohjeita päivitetään säännöllisesti. 

5.7 Oppilaitoksen turvallisuuteen kohdistuva uhkailu

Oppilaitoksen, opiskelijoiden tai henkilökunnan turval-

lisuutta uhkaavat viestit (kirjalliset uhkailut tai uhkaavat 

sähköpostit, nettikirjoitukset, keskustelukanavaviestit, teks-

tiviestit) ovat aina poliisiasia. Huhut viesteistä leviävät kou-

luyhteisössä erittäin nopeasti ja saattavat normaalin koulu-

rytmin epäjärjestykseen. Huhut aiheuttavat opiskelijoissa ja 

henkilökunnassa pelkoa, ahdistusta, unettomuutta ja jopa 

paniikkireaktioita. 

Oppilaitoksen turvallisuutta uhkaavien huhujen tai to-

dellisten uhkailujen ilmitullessa on asiasta ilmoitettava heti 

rehtorille. Oppilaitoksen henkilöstö toimii kriisisuunnitel-

man mukaisesti uhkaavissa tilanteissa. Avoin ja selkeä tie-

dottaminen on muistettava kaikissa tilanteissa.
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Kauhavan kolmiportaisen tuen oppaasta löydät tarkempaa 

tietoa kolmiportaisen tuen mallista. 

6. 

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOLMIPORTAISEN TUEN 

MALLI

Yleinen tuki

• eriyttäminen

• joustavat ryhmittelyt

• kodin ja koulun yhteistyö

• oppilaan ohjaus

• oppilashuollon tuki

• oppimissuunnitelma

• tukiopetus

• osa-aikainen erityisopetus

• kerhotoiminta

• aamu- ja iltapäivätoiminta 1.–2.

• apuvälineet yms.

• avustajapalvelut

Tehostettu tuki

• eriyttäminen

• joustavat ryhmittelyt

• kodin ja koulun yhteistyö

• oppilaan ohjaus

• oppilashuollon tuki

• oppimissuunnitelma

• tukiopetus

• osa-aikainen erityisopetus

• kerhotoiminta

• aamu- ja iltapäivätoiminta 1.–2.

• apuvälineet yms.

• avustajapalvelut

Erityinen tuki

• erityisopetuspäätös ja HOJKS

• eriyttäminen

• joustavat ryhmittelyt

• kodin ja koulun yhteistyö

• oppilaan ohjaus

• oppilashuollon tuki

• tukiopetus

• osa-aikainen erityisopetus

• kerhotoiminta

• aamu- ja iltapäivätoiminta 1.–9.

• apuvälineet yms.

• avustajapalvelut

• kokoaikainen erityisopetus

Jokaiselle 

oppilaalle suunnattu 

tuki

Tehostettu

tuki

Erityinen

tuki

Pedagoginen arvio Pedagoginen selvitys
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Siirtyminen päivähoidosta esiopetukseen, esiopetuk-

sesta alkuopetukseen ja alakoulusta yläkouluun sekä edel-

leen jatko-opintoihin, ovat siirtymiä, nivelvaiheita, jotka jo-

kainen lapsi ja hänen perheensä kohtaavat. Parhaimmillaan 

siirtyminen uuteen vaiheeseen on innostava mahdollisuus, 

pahimmillaan pelottava pakko. Tuttujen ihmisten vaihtu-

minen uusiin kasvoihin, ympäristön muuttuminen ja uusiin 

toimintatapoihin tottuminen saattaa jonkun lapsen kohdal-

la olla muutos, jonka sujumiseen lapsi tarvitsee enemmän 

tukea kuin joku toinen. 

Näiden perusopetuksen nivelvaiheiden toimintatapo-

jen on tarkoitus helpottaa lapsen/oppilaan siirtymävaiheita 

lapsen kasvusta ja opetuksesta vastaavien tahojen sisällä ja 

varmistaa, että lapsen kasvun/opetuksen järjestämisen kan-

nalta tarpeellinen tieto siirtyy hänen mukanaan seuraavalle 

taholle. Nivelvaiheiden sujumista vaivattomasti ja oppilaan 

kannalta miellyttävästi lisäävät mm. tutustumispäivät, yh-

teistoiminnalliset tapahtumat ja ryhmäyttäminen, kum-

mi- ja tukioppilastoiminta sekä kiusaamiseen puuttumisen 

malli.

7. 

NIVELVAIHEET

Nivelvaihetyön tavoitteena on 

•  Lapsen/oppilaan tukeminen hänen siirtyessään var-

haiskasvatuksesta esiopetukseen, alkuopetukseen, ala-

kouluun, yläkouluun sekä jatko-opintoihin.

•  Kodin ja koulun välisen yhteistyön vahvistaminen ja 

jatkumon luominen kasvatuskumppanuudelle varhais-

kasvatuksesta peruskoulun loppuun saakka, ulottuen 

aina toiselle asteelle. 

•  Lapsen/oppilaan kasvun, kehityksen ja opetuksen jär-

jestämisen kannalta tarvittavan tiedon siirtyminen lap-

sen/oppilaan mukana seuraavalle taholle ja terveyden-

huollosta päivähoitoon/kouluun.

•  Lapsen/oppilaan mahdollisesti tarvitseminen tukitoi-

mien oikea-aikaisen saatavuuden ja riittävyyden varmis-

taminen.
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Oppilashuollon arviointi 

Oppilashuoltotoiminnan arviointi on osa opetuksen ja 

kokonaisvaltaisen toiminnan laadun parantamista. Arvi-

oinnissa huomioidaan perusopetuksen laatukriteerit ja ar-

viointi toteutetaan sen jokaisella tasolla: kuntakohtainen, 

koulukohtainen ja oppilaskohtainen.

Kauhavan kaupunki on saanut erityisavustusta laatu-

kriteereiden käyttöönottamiseksi.   Sen avulla arvioidaan ja 

kehitetään myös oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Tästä syystä 

olemme jättäneet käsikirjassa tarkemmin kuvaamatta tä-

män osion.

8. 

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON KEHITTÄMINEN
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LIITTEET

Liite 1: 

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskeva 

lainsäädäntö

Perustuslaki 
  (11.6.1999/731)

•  kiinnitetty erityistä huomiota lasten perusoikeuksiin ja 

heidän hyvinvointinsa edistämiseen.

•  lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän 

tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään 

vastaavasti

•  jokaisella lapsella on oikeus maksuttomaan perusopetuk-

seen

Perusopetuslaki 
  (21.8.1998/628)

Opetuksen tavoitteet:

”Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea 

oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen 

yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tar-

peellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena 

on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedelly-

tyksiä.

Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta 

yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua kou-

lutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhden-

vertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.” (2§)

Oppilaan työmäärä

” Perusopetuksessa oppilaan työmäärä saa olla enintään 

sellainen, että hänelle koulunkäyntiin, koulumatkoihin ja 

kotitehtäviin käytettävä aika huomioon ottaen jää riittävästi 

aikaa lepoon, virkistykseen ja harrastuksiin.”(24§)

”Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäris-

töön” (29§) ja oikeus saada maksutta opetukseen osallistu-

misen edellyttämä tarvittava oppilashuolto ” (31a§)

Perusopetusasetus 
  (20.11.1998/852)

Terveydenhuoltolaki 
  (30.12.2010/1326)

Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (13§)

Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa 

terveysneuvontaa. Terveysneuvonta on sisällytettävä kaik-

kiin terveydenhuollon palveluihin.

Kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastuk-

set alueensa asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvoin-

tinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveysneuvonnan 

ja terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä 

ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja 

elämänhallintaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on 

järjestettävä myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuo-

lelle jääville nuorille ja työikäisille. Kunnan on järjestettävä 

alueensa asukkaille myös ehkäisyneuvontaa ja muita seksu-

aali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä palveluja.

Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on muodos-

tettava toiminnallinen kokonaisuus muiden kunnan järjes-

tämien palvelujen kanssa.

Kouluterveydenhuolto

Kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut 

alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten 

oppilaille. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös oppilaan 

työelämään tutustuttamisen aikainen terveydenhuolto.

Kouluterveydenhuollon palveluihin sisältyvät:

1) kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 

sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuran-

ta kolmen vuoden välein;

2) vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä 

terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen;

3) oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tu-

keminen;

4) oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät 

suun terveystarkastukset vähintään kolme kertaa ja yksilöl-
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lisen tarpeen mukaisesti;

5) oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen var-

hainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti 

sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden 

oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatko-

tutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen;

6) oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelli-

set erikoistutkimukset.

Kunnan on kouluterveydenhuoltoa järjestäessään toi-

mittava yhteistyössä vanhempien ja huoltajien kanssa sekä 

muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön ja muiden tar-

vittavien tahojen kanssa.

Kouluterveydenhuolto on osa perusopetuslain (628/1998) 

31 a §:n 2 momentin mukaisia oppilashuollon palveluja. Kun-

nan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen on 

osallistuttava perusopetuslain 15 §:n mukaisen opetussuun-

nitelman laatimiseen siltä osin kuin se koskee oppilashuoltoa 

sekä oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä.

Kunta vastaa oppilaan ja tarpeellisen saattajan kouluter-

veydenhuoltoon liittyvästä matkasta aiheutuneista kohtuul-

lisista kustannuksista, jos matkaa ei ole mahdollista yhdis-

tää koulumatkaan.

Jos erikoistutkimukset on hankittu kouluterveyden-

huollon piiriin kuuluvalle oppilaalle, joka ei ole terveyskes-

kusta ylläpitävän kunnan asukas, oppilaan kotikunnan on 

suoritettava erikoistutkimuksen hankkineelle terveyskes-

kukselle korvaus tutkimuksesta sekä oppilaan ja tarpeelli-

sen saattajan matkasta aiheutuneista kohtuullisista kustan-

nuksista.

Opiskeluterveydenhuolto(17§)

Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskelu-

terveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, 

ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä 

korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille heidän koti-

paikastaan riippumatta. Yliopistojen ja -ammattikorkea-

koulujen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto voidaan 

kunnan suostumuksella järjestää myös muulla Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymällä tavalla. 

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työ-

harjoittelun aikainen terveydenhuolto.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät:

1) oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja 

turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistä-

minen sekä seuranta kolmen vuoden välein;

2) opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opis-

kelukyvyn seuraaminen ja edistäminen, johon sisältyvät 

lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille kaksi 

määräaikaista terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille 

terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti;

3) terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen 

opiskelijoille, mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaalitervey-

den edistäminen ja suun terveydenhuolto mukaan lukien;

4) opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen 

varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tar-

vittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen.

Kunnan perusterveydenhuollon on opiskelutervey-

denhuollon palveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä 

alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opis-

kelijahuolto- ja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien 

tahojen kanssa.

Opiskeluterveydenhuolto on osa ammatillisesta kou-

lutuksesta annetun lain (630/1998) 37 a §:n ja lukiolain 

(629/1998) 29a §:n mukaista opiskelijahuoltoa. Kunnan 

perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen tulee 

osallistua lukiolain 11 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta 

annetun lain 14 §:n mukaisen opetussuunnitelman laatimi-

seen siltä osin, kun se koskee opiskelijahuoltoa sekä oppilai-

toksen ja kodin välistä yhteistyötä.

Kansanterveyslaki 
  (25.5.2007/626)

Kunnan kansanterveystyö

”...ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon sisältyy kunnas-

sa sijaitsevien perusopetusta antavien koulujen ja oppi-

laitosten kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden 

valvonta ja edistäminen yhteistyössä henkilökunnan työ-

terveyshuollon kanssa, oppilaan terveyden seuraaminen 

ja edistäminen suun terveydenhuolto mukaan lukien, yh-

teistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa 

sekä terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikois-

tutkimus; oppilaan terveyden seuraamiseen ja edistämiseen 

kuuluvien neuvonnan ja tarkastusten sisällöstä ja määrästä 

sekä terveydentilan toteamista varten tarpeellisesta erikois-

tutkimuksesta voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston 

asetuksella;” (14§ 5 momentti)

Lastensuojelulaki 
  (13.4.2007/417)

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja edistämi-

nen

”Kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja 

kunnan muiden viranomaisten on yhteistyössä seurat-

tava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä  

poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden 

syntymistä.

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on välitettävä 
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tietoa lasten ja nuorten kasvuoloista ja sosiaalisista on-

gelmista sekä annettava asiantuntija-apua muille viran-

omaisille samoin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa 

toimiville yhteisöille.”(7§)

Palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi

”Kunnan on sosiaali- ja terveydenhuoltoa, opetustointa 

sekä muita lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitettuja 

palveluja järjestäessään ja niitä kehittäessään huolehdit-

tava siitä, että näiden palvelujen avulla tuetaan vanhem-

pia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta 

vastaavia henkilöitä lasten kasvatuksessa ja saadaan 

selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen 

tarve. Kunnan on järjestettävä tarvittaessa erityisen tuen 

tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa.

Palveluja järjestettäessä ja niitä kehitettäessä on kiinni-

tettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja 

toivomuksiin.” (8§)

Tuki koulunkäyntiin

”Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraat-

toripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa 

(628/1998) tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä 

valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohja-

uksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvi-

en sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemisek-

si ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun 

ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä.” (9§)

Lastensuojelulain 12§ mukaan kuntien on laadittava 

suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 

sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suun-

nitelman on katettava laajasti lasten ja nuorten sekä perhei-

den hyvinvointiin liittyvät palvelut.

Lastensuojeluasetus 
  (16.12.1983/1010)

Tietojen salassapitoperusteet määräytyvät eri ammattihen-

kilöiden osalta eri perustein. Perusopetuslain 40§ 1 momen-

tissa on koulun henkilöstöä koskeva salassapitosäännös.

Salassapito

”Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 

37 §:ssä tarkoitetut henkilöt ja opetusharjoittelua suoritta-

vat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat 

koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää 

oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka 

heidän  perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja ta-

loudellisesta asemasta. 

     Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt sekä koulu-

terveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat 

henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salas-

sapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa toisilleen 

sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen 

asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät 

tiedot.” (40§)

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetussa laissa ja potilaslaissa 

ovat kouluterveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevat 

salassapitosäännökset.

Salassapitovelvollisuus

”Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle luvat-

ta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän ase-

mansa tai tehtävänsä perusteella on saanut tiedon. Salassa-

pitovelvollisuus säilyy ammatinharjoittamisen päättymisen 

jälkeen.” (559/1994, 17§)

Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapito

” Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettä-

viä.”

Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveyden-

huollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä 

suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostu-

musta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tie-

toja. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan 

suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen 

edustajansa kirjallisella suostumuksella. Sivullisella tarkoi-

tetaan tässä laissa muita kuin asianomaisessa toimintayk-

sikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen 

liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä. Salassapitovelvol-

lisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jäl-

keen.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, saadaan 

antaa:

1) potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja, jos tiedon anta-

misesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen 

nimenomaisesti säädetty ” (795/1992, 13§)

Koulupsykologiin terveydenhuollon ammattihenkilönä 

sovelletaan potilaslakia (795/1992).

Sosiaalihuollon asiakaslakia (812/2000) 

sovelletaan sosiaalitoimen palveluksessa oleviin kuraatto-

reihin.

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

”Sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden palve-

luksessa oleva samoin kuin sosiaalihuollon luottamusteh-

tävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää 

sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa 

pidettävä, eikä muutakaan sosiaalihuollon tehtävissä toimi-

essaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty 

vaitiolovelvollisuus.
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Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa 

paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta sosiaalihuollon jär-

jestäjän tai tuottajan palveluksessa tai tehtävän hoitaminen 

niiden lukuun on päättynyt.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka 

harjoittelijana tai muutoin toimii sosiaalihuollon järjestäjän 

tai tuottajan toimeksiannosta tai sen lukuun taikka joka on 

saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai lain nojalla annetun 

luvan nojalla, jollei laista tai sen nojalla annetusta luvasta 

muuta johdu. Asiakas, hänen edustajansa tai avustajansa ei 

saa ilmaista sivullisille asiakkuuden perusteella saatuja sa-

lassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asiakasta 

itseään.

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa 

käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyö-

dyksi tai toisen vahingoksi. Asiakas, hänen edustajansa tai 

avustajansa saa kuitenkin käyttää muitakin kuin häntä it-

seään koskevia tietoja, kun kysymys on sen oikeuden, edun 

tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asi-

akkaan tiedonsaantioikeus on perustunut.” (812/2000, 15§)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
  (17.8.1992/785)

Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liit-

tyvään kohteluun

”Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sai-

raanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on 

kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä 

että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunni-

oitetaan.

Potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kult-

tuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoi-

dossaan ja kohtelussaan huomioon.”(3§)

Alaikäisen potilaan asema

”Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on sel-

vitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa 

nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa 

perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoi-

dettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.

Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä 

on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai 

muun laillisen edustajansa kanssa.” (7§)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista  (22.9.2000/812)

Oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään koh-

teluun

”Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajal-

ta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman 

syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmis-

arvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityi-

syyttään kunnioitetaan.

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon 

asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet 

sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.” (4§)

Alaikäisen asiakkaan asema

”Alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvi-

tettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa 

edellyttämällä tavalla.

Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon toimissa, 

jotka koskevat alaikäistä, on ensisijaisesti otettava huomi-

oon alaikäisen etu.

Jos alaikäisen henkilöä koskevassa yksittäisessä sosiaali-

huollon asiassa on perusteltu syy olettaa, että huoltaja ei voi 

puolueettomasti valvoa lapsen etua, tulee sosiaalihuoltolain 

6 §:ssä tarkoitetun toimielimen tehdä holhoustoimesta an-

netun lain 72 §:ssä tarkoitettu hakemus tai 91 §:ssä tarkoi-

tettu ilmoitus edunvalvojan määräämiseksi alaikäiselle, jos 

se on tärkeää alaikäisen edun turvaamiseksi. Alaikäisen toi-

vomukset ja mielipide asiassa on selvitettävä 1 momentissa 

tarkoitetulla tavalla. (10§)

Henkilötietolaki
Henkilötietolaissa (5 §) todetaan, että rekisterinpitäjän tulee 

käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja 

hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, 

ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityi-

syyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman 

laissa säädettyä perustetta. Käsiteltävien tietojen tulee olla 

määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannal-

ta tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus 9§). 

Hallintolaki
Hallintolain 42 §:n mukaan tiedot suullisesti esitetyistä vaa-

timuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian 

ratkaisuun, on kirjattava tai muulla tavoin rekisteröitävä. 

Näin ollen opiskeluhuoltoryhmien käsittelemät asiat tulee 

kirjata säännösten ja ohjeiden mukaisesti.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
  (21.5.1999/621)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
potilasasiakirjojen laatimisesta ja 
sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän 
materiaalin säilyttämisestä (99/2001)
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Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opis-

keluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä 

suun terveydenhuollosta

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä 
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveydenhuollosta (380/2009)

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäise-

västä suun terveydenhuollosta

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2009

    

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty so-

siaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä 

tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 14 

§:n 1 momentin 1, 4, 5 ja 6 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne 

ovat, 14 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta laissa 928/2005 sekä 5 ja 

6 kohta laissa 626/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

 Asetuksen tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että las-

ta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten 

lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden 

terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmal-

lisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet 

huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa.

2 §

 Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kansanterveyslain (66/1972) 

14 §:ssä tarkoitettuihin raskaana olevien naisten ja lasta 

odottavien perheiden sekä alle kouluikäisten lasten ja hei-

dän perheidensä neuvolapalveluihin, koulu- ja opiskeluter-

veydenhuollon palveluihin sekä lasten ja nuorten ehkäise-

vään suun terveydenhuoltoon.

3 §

 Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetut opiskelijat

Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa tar-

koitettuja oppilaitoksia, joiden opiskelijoille kunnan on jär-

jestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut, ovat:

1) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 

(630/1998) tarkoitetut oppilaitokset;

2) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 

(631/1998) tarkoitetut oppilaitokset;

3) lukiolaissa (629/1998) tarkoitetut oppilaitokset;

4) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 2 §:n 

3 ja 5 momentissa tarkoitetut oppilaitokset;

5) ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoitetut 

korkeakoulut;

6) yliopistolain (645/1997) 1 §:ssä tarkoitetut yliopistot;

7) poliisikoulutuksesta annetussa laissa (68/2005) tar-

koitetut poliisialan oppilaitokset;

8) rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetussa 

laissa (1316/2006) tarkoitetut oppilaitokset;

9) Maanpuolustuskorkeakoulu muita kuin upseerin vir-

kaan vaadittavia sotatieteellisiä ja sotilasammatillisia opin-

toja opiskelevien opiskelijoiden osalta; sekä

10) pelastusopistosta annetussa laissa (607/2006) tar-

koitetut pelastusopistot sekä pelastuslain (468/2003) 15 §:n 

2 momentissa tarkoitetut pelastusalan ammatillista perus-

koulutusta antavat oppilaitokset.

Oppilaitoksen opiskelijana pidetään 1 momentissa tar-

koitetun oppilaitoksen opiskelijaa, joka opiskelee opinto-

tukilain (65/1994) mukaiseen opintotukeen oikeuttavassa 

koulutuksessa.

Kunta voi järjestää opiskeluterveydenhuollon muulle-

kin kuin edellä tarkoitetulle opiskelijalle.

4 §

 Palvelujen järjestäminen

Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen 

on hyväksyttävä yhtenäinen toimintaohjelma neuvolatyölle, 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten 

ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Toimintaohjelmat on 

laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa.  

 Terveystarkastusten ja niiden perusteella suunnitellun 

terveysneuvonnan on muodostettava suunnitelmallinen 

yksilön ja perheen niihin osallistumisen mahdollistava 

kokonaisuus. Palveluja järjestettäessä on kiinnitettävä huo-

miota myös kehitysympäristöihin. Terveystarkastukset ja 

terveysneuvonta on järjestettävä tarpeen mukaan moniam-

matillisesti.

  Terveystarkastuksissa ja -neuvonnassa saatuja seuran-

tatietoja kunnan väestön terveydestä ja hyvinvoinnista on 

käytettävä palvelujen suunnittelussa.

2 luku

Terveystarkastusten sisältö ja määrä

5 §

 Terveystarkastukset

Kunnan on järjestettävä määräaikaisia terveystarkas-

tuksia kaikille ennalta määriteltyyn ikä- tai vuosiluokkaan 

tai muuhun ryhmään kuuluville ja yksilöllisestä tarpeesta 

johtuvia terveystarkastuksia. Terveydenhoitajan, kätilön tai 

lääkärin tulee pyrkiä selvittämään määräaikaisista terveys-

tarkastuksista poisjäävien tuen tarve. Terveystarkastuksen 

voi tehdä terveydenhoitaja, kätilö tai lääkäri taikka tervey-

denhoitaja tai kätilö yhdessä lääkärin kanssa (laaja terveys-

tarkastus). Suun terveystarkastuksen voi tehdä hammaslää-

käri, suuhygienisti tai hammashoitaja.
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6 §

 Terveystarkastuksen sisältö

Terveystarkastuksessa on selvitettävä tarkastettavan 

ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitys-

tä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja 

tarvittaessa muilla menetelmillä. Perheen hyvinvointia sel-

vitetään haastattelulla. Tarkastettavien toivomukset ja mie-

lipiteet on selvitettävä ja otettava huomioon kehitystason 

edellyttämällä tavalla. 

Arvio terveydentilasta ja mahdollisesta jatkotutkimuk-

sen, tuen ja hoidon tarpeesta on tehtävä yhdessä tarkastetta-

van ja tämän ikävaiheen mukaisesti myös huoltajien kanssa. 

Tarvittaessa tehdään yksilöllinen hyvinvointi- ja terveyssuun-

nitelma tai tarkistetaan aikaisemmin tehtyä suunnitelmaa.

7 §

 Laajan terveystarkastuksen sisältö

Lasta odottavan perheen laajassa terveystarkastuksessa 

äidin ja sikiön terveydentilan tutkimisen lisäksi selvitetään 

perheen hyvinvointia haastattelulla ja tarvittaessa muilla 

menetelmillä. 

Alle kouluikäisen lapsen ja oppilaan laajaan terveystar-

kastukseen sisältyy huoltajien haastattelu ja koko perheen 

hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se on välttä-

mätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta. Huoltajien 

kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen 

sisältyy päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan ar-

vio alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä päivähoidossa 

ja opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa niiltä 

osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen 

kannalta. 

Laajoista terveystarkastuksista tehtyä yhteenvetoa on 

käytettävä arvioitaessa oppilashuollon yhteistyönä luokka- 

ja kouluyhteisön tilaa ja mahdollisten lisätoimenpiteiden 

tarvetta. Yhteenveto ei saa sisältää henkilötietoja.

8 §

 Suun terveystarkastuksen sisältö

Suun terveystarkastuksia järjestetään koko ikäluokan 

kattavina määräaikaistarkastuksina sekä yksilölliseen tar-

peeseen perustuvina terveystarkastuksina. Tarkastuksissa 

selvitetään suun terveydentila, kehitys ja hoidon tarve ja 

tehdään tarvittaessa henkilökohtainen terveyssuunnitelma.

 Ensimäistä lasta odottavan perheen suun terveydenti-

lan ja hoidon tarpeen arvioi suun terveydenhuollon ammat-

tihenkilö haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. 

Alle kouluikäisille järjestetään suuhygienistin tai hammas-

hoitajan tekemiä suun terveystarkastuksia ja tarpeen mu-

kaisesti hammaslääkärin tutkimuksia. Oppilaalle tehtävät 

suun määräaikaistarkastukset sisältävät suuhygienistin ja 

tarpeen mukaiset hammaslääkärin terveystarkastukset, 

mukaan lukien erikoisalakohtaiset suun tutkimukset. 

  Lapselle, jolla on erityinen riski sairastua suusairauk-

siin, on järjestettävä tehostettu ehkäisevä suun terveyden-

huolto ja yksilöllisesti määritellyt terveystarkastukset.

9 §

 Määräaikaiset terveystarkastukset

Kunnan on järjestettävä:

1) lasta odottavalle perheelle vähintään yksi laaja ter-

veystarkastus;

2) lapselle tämän ensimmäisen ikävuoden aikana vä-

hintään yhdeksän terveystarkastusta, joihin sisältyy vähin-

tään kaksi lääkärintarkastusta lapsen ollessa 4–6 viikon ja 8 

kuukauden ikäinen sekä laaja terveystarkastus 4 kuukauden 

iässä;

3) lapselle tämän ollessa 1–6 vuoden ikäinen vähintään 

kuusi terveystarkastusta, joihin sisältyvät laaja terveystar-

kastus 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä sekä yhteen tervey-

denhoitajan arvio suun terveydentilasta;

4) oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla; 

ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla 

tarkastuksen on oltava laaja;

5) opiskelijalle, joka opiskelee 3 §:n 1 momentin 1–4 

kohdassa tarkoitetussa oppilaitoksessa tai 10 kohdassa tar-

koitetussa muussa kuin ammattikorkeakoulututkintoon 

johtavassa koulutuksessa, ensimmäisenä opiskeluvuonna 

terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai toisena 

opiskeluvuonna lääkärintarkastus, ellei lääkärintarkastus-

ta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä; lääkä-

rintarkastus tulee kuitenkin aina järjestää ensimmäisenä 

opiskeluvuonna opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai 

jonka terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tar-

peellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi;

6) opiskelijalle, joka opiskelee 3 §:n 1 momentin 5–9 

kohdassa tarkoitetussa oppilaitoksessa tai 10 kohdassa tar-

koitetussa oppilaitoksessa ammattikorkeakoulututkintoon 

johtavassa koulutuksessa, ensimmäisenä opiskeluvuonna 

terveyskysely, jonka perusteella tehdään tarvittaessa ter-

veystarkastus.

Oppilaalle kahdeksannella vuosiluokalla tehtävässä laa-

jassa terveystarkastuksessa on arvioitava oppilaan erityiset 

tarpeet ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun kannalta sekä 

suunniteltava tarvittavat tukitoimet.

10 §

 Määräaikaiset suun terveystarkastukset

Kunnan on järjestettävä:

1) ensimmäistä lasta odottavalle perheelle vähintään 

yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio;

2) alle kouluikäiselle lapselle suun terveystarkastus, kun 

tämä on 1- tai 2-vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias;

3) oppilaalle suun terveystarkastus ensimmäisellä, vii-

dennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla;

4) opiskelijalle vähintään kerran opiskeluaikana suun 

terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan 

ja palvelujen tarve.

11 §

 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa

Kunnan on järjestettävä oppilaan tarpeen mukaisesti 
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tämän terveydentilan toteamista varten seuraavat erikois-

tutkimukset:

1) asianomaisen alan erikoislääkärin tekemä näön tai 

kuulon tutkimus ja hänen määräämänsä laboratorio-, rönt-

gen- ja muut vastaavat tutkimukset;

2) psykiatrin tekemä tutkimus mielenterveyden selvit-

tämiseksi; ja

3) psykologin tekemä tutkimus.

12 §

Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys 

ja turvallisuus

Oppilaan ja opiskelijan terveyden edistämiseksi on 

kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turval-

lisuus tarkastettava joka kolmas vuosi. Tarkastus on tehtävä 

yhteistyössä oppilaitoksen ja sen oppilaiden tai opiskelijoi-

den, koulu- tai opiskeluterveydenhuollon, terveystarkasta-

jan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön 

ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuk-

sessa todettujen puutteiden korjaamista on seurattava vuo-

sittain.

13 §

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja 

tuen järjestäminen

Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä 

siten, että alle kouluikäisen lapsen, oppilaan,opiskelijan ja 

perheen erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestetään 

viiveettä. Erityisen tuen tarve on selvitettävä, jos alle kou-

luikäisessä lapsessa, oppilaassa, opiskelijassa, perheessä tai 

ympäristössä on tekijöitä, jotka voivat vaarantaa tervettä 

kasvua ja kehitystä. 

Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamisek-

si tulee tarvittaessa järjestää lisäkäyntejä ja kotikäyntejä. 

Lisäksi on laadittava suunnitelma yhteistyössä tukea tar-

vitsevan ja ikävaiheen mukaisesti hänen perheensä kanssa. 

Suunnitelman toteutumista tulee seurata ja arvioida. Eri-

tyisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen järjestämiseksi 

on tarvittaessa myös tehtävä yhteistyötä kunnan eri toimi-

joiden, kuten päivähoidon, kotipalvelun, lastensuojelun, 

oppilas- ja opiskelijahuollon sekä erikoissairaanhoidon ja 

muiden tahojen kesken.

3 luku

Terveysneuvonnan sisältö ja määrä

14 §

Terveysneuvonnan yhteinen sisältö

Terveysneuvontaa on toteutettava yksilöllisen tarpeen 

ja kehitysvaiheen mukaisesti yhteistyössä yksilön ja perheen 

kanssa siten, että se tukee tiedon soveltamista käytäntöön ja 

vastuun ottamista omasta terveydestä. Terveysneuvonnan 

on sisällettävä näyttöön perustuvaa tietoa. Terveysneuvonta 

voidaan toteuttaa yksilöllisesti, ryhmässä ja yhteisöllisesti. 

  Terveysneuvonnan on tuettava vanhemmaksi kasva-

mista ja parisuhdetta sekä edistettävä perheen sosiaalista 

tukiverkostoa. Sen on myös tuettava yksilön ja hänen per-

heensä terveyden, mukaan lukien mielenterveyden, sekä 

psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämistä vähintään seu-

raavilla alueilla:

1) kasvu sekä psykososiaalinen ja fyysinen kehitys;

2) ihmissuhteet, lepo ja vapaa-aika, median merkitys 

terveyden ja turvallisuuden kannalta, ergonomia, ravitse-

mus, liikunta, painon hallinta, suun terveys sekä seksuaali-

terveys mukaan lukien raskauden ehkäisy;

3) lähi- ja parisuhdeväkivallan, tapaturmien sekä tupa-

koinnin, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisy;

4)kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja 

infektioiden ehkäisy;

5) soveltuvin osin sosiaaliturva ja sosiaalija terveyspal-

velut.

15 §

Terveysneuvonnan täydentävä sisältö

Ensimmäistä lasta odottavalle perheelle on järjestettävä 

moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta, johon 

sisältyy vanhempainryhmätoimintaa. Ensimmäistä lasta 

odottavan perheen tai ensimmäisen lapsen saaneen per-

heen luokse on tehtävä kotikäynti. Muita kotikäyntejä on 

järjestettävä tarpeen mukaan. 

Lasta odottavan perheen terveysneuvontaa on tarjotta-

va molemmille vanhemmille. Sen tulee antaa tietoa raskaus-

ajasta ja siihen liittyvistä riskeistä, synnytyksestä ja lapsen 

hoidosta sekä odotusaikaan ja synnytykseen mahdollisesti 

liittyvistä mielenterveyden muutoksista. Neuvonnan on tu-

ettava lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaiku-

tusta sekä äidin voimavaroja imettää. 

Alle kouluikäisen lapsen ja oppilaan ja hänen perheensä 

terveysneuvonnan on tuettava lapsen kehitystä, huolenpitoa 

ja kasvatusta sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaiku-

tusta. Lisäksi on tuettava vanhempien hyvinvointia, jaksa-

mista ja keskinäistä vuorovaikutusta. 

Oppilaan ja opiskelijan terveysneuvonnan on tuettava 

ja edistettävä itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä 

elämäntapoja sekä hyvää kuntoa ja mielenterveyttä sekä eh-

käistävä koulukiusaamista. Lisäksi opiskelijalle tulee antaa 

tietoa ammatissa toimimisen edellytyksistä sekä työhön ja 

ammattiin liittyvistä terveydellisistä vaaratekijöistä.

16 §

Ehkäisy- ja muu seksuaaliterveysneuvonta

Alle kouluikäisen lapsen, oppilaan ja opiskelijan seksu-

aalista kypsymistä ja kehitystä tukeva neuvonta on sisälly-

tettävä terveysneuvontaan ja terveystarkastuksiin lapsen 

ja nuoren kehitysvaihetta vastaavasti. Neuvonta raskauden 

ehkäisystä ja muu seksuaaliterveysneuvonta kuuluvat neu-

volan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin. 

Neuvontaa voi järjestää myös muiden palvelujen osana.
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4 luku

Terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden järjestäminen

opiskelijoille

17 §

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat 2 ja luvussa sää-

dettyjen terveystarkastusten ja terveysneuvonnan lisäksi 

kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa 

säädetyt terveyden- ja sairaanhoitopalvelut kuten:

1) mahdollisten mielenterveyshäiriöiden varhainen to-

teaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus;

2) mahdollisten päihdeongelmien varhainen toteami-

nen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus;

3) seksuaaliterveyttä edistävät palvelut;

4) suun terveydenhuollon palvelut, jotka sisältävät ter-

veysneuvonnan, suun- ja hampaiden yksilöllisen tarpeen 

mukaiset tutkimukset ja hoidon sekä suun terveydenhuol-

lon ammattihenkilön terveystarkastuksen perusteella laati-

man omahoidon sisältävän hoitosuunnitelman.

5 luku

Erinäiset säännökset

18 §

Lastensuojelulain mukaiset velvollisuudet

Lastensuojelun tarpeen selvittämistä koskevasta ilmoi-

tusvelvollisuudesta, lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraa-

misesta ja edistämisestä kunnan viranomaisten yhteistyönä, 

lapsen huomioon ottamisesta aikuisille suunnatuissa pal-

veluissa ja suunnitelman laatimisesta lasten ja nuorten hy-

vinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi 

ja kehittämiseksi säädetään lastensuojelulaissa (417/2007).

19 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009. 

Kunta on velvollinen järjestämään 9 ja 10 §:n mukaiset 

määräaikaiset terveystarkastukset 1 päivästä tammikuuta 

2011. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä ase-

tuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2009 

Peruspalveluministeri Paula Risikko 

Lääkintöneuvos Merja Saarinen
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Liite 2

Eri ammattiryhmien ja huoltajien tehtävät 
oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmissä:

Rehtori

Koulun rehtori tai hänen määräämänsä viranhaltija vastaa 

oppilashuoltotyön johtamisesta ja oppilashuoltoryhmän 

toimintojen koordinoinnista.

Rehtorin tehtävänä oppilashuoltoryhmässä on:

•  toimia ryhmän koollekutsujana

•  vastata oppilashuoltoryhmän toimintasuunnitelman 

laatimisesta, toiminnan toteutumisesta ja seurannasta

•  valmistella käsiteltävät asiat tai delegoida asioiden val-

mistelu valtuuttamalleen henkilölle

•  vastata oppilashuoltoryhmän käsittelemien asioiden 

tiedottamisesta

•  vastata oppilashuoltoryhmän sisäisestä tehtävänjaosta, 

nimetä tarvittaessa vastuuhenkilö asioiden käsittelyyn

•  huolehtia, että koulun suunnitelmat: turvallisuus-, 

kriisi-, kiusaamis-, päihde- ja oppilashuoltosuunnitel-

mat ovat ajan tasalla

Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtävänä on:

•  arvioida esiopetukseen osallistuvien lasten erityisen 

tuen tarve ja tarvittavien tukitoimien suunnittelu

•  kehittää asiantuntijana esiopetusta antavien lastentar-

hanopettajien taitoja arvioida lapsen tuen tarve

Erityisopettaja

Erityisopettajan tehtävänä on:

•  toimia erityisopetuksen pedagogisena asiantuntijana ja 

kehittää koulunsa joustavasti toimivia opetusjärjestelyjä 

sekä yleisiä että tarvittavia erityisiä tukitoimia

•  valmistella oppilashuoltoryhmän käsittelyyn tulevia 

asioita

Opettaja

Opettajan tehtävänä on perusopetuksen oppilashuoltoryh-

missä:

•  kertoa luokistaan vuosittain oppilashuoltoryhmien ko-

kouksissa

•  viedä akuuteissa tapauksissa huoli käsiteltäväksi oppi-

lashuoltoryhmän kokoukseen

•  osallistua kutsuttaessa kuultavaksi asiantuntijana oppi-

lashuoltoryhmän kokouksiin

Opettajan tehtävänä on lukioiden opiskelijahuoltoryhmissä:

•  osallistua kutsuttaessa asiantuntijana opiskelijoihin 

liittyvissä asioissa

•  viedä opiskelijahuoltoryhmän käsiteltäviksi ongelmal-

liseksi kokemiaan opiskelijoihin liittyviä asioita

•  Opiskelijahuoltoryhmä käsittelee vuosiluokittain nii-

den nuorten asioita, joilla on vaikeuksia opiskelussa tai 

terveydentilassa.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajan tehtävänä on oppilas- ja opiskelijahuollos-

sa:

•  tuoda ohjauksen asiantuntijana esille näkemyksiään 

siitä, miten edistää nuoren opiskelua ja opiskelutaitojen 

kehittymistä sekä urasuunnittelua

•  tukea opiskelijan ammatilliseen kehittymiseen liittyviä 

valintoja ja prosesseja sekä työelämään liittyviä näke-

myksiä

Koulunkäynninohjaaja

•  koulunkäynninohjaaja osallistuu opettajan kanssa so-

vitulla tavalla oppilaan ohjaukseen ja kasvatukseen

•  tukee oppilaan psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia kou-

lupäivänaikana

•  ohjaa ja avustaa oppilasta selviytymään päivittäisistä 

koulunkäyntiin liittyvistä tilanteista.

Huoltajat

•  huoltajalla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta / 

nuoresta

•  huoltaja osallistuu oman lapsensa asioiden käsittelyyn 

oppilashuoltoryhmässä

•  huoltajan roolina on olla asiantuntijana oman lapsensa 

koulunkäyntiin / opiskeluun liittyvien asioiden selvitte-

lyssä sekä tukitoimenpiteiden suunnittelussa. 

•  Huoltajat osallistuvat omalta osaltaan lapsen kasvun, 

kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseen ja seuran-

taan.
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KAUHAVAN KAUPUNKI 
 

OPPILASHUOLTORYHMÄN MUISTIO 
 
OPPILASKOHTAINEN   ____ / ____ 201___    klo ________ 

 
 

Nimi, koulu ja luokka 
 
 

 

 

Aihe 
 

 
 
 

 

Asian vireillepanija 
 

 

Käsittelyyn osallistuneet 
 
 

 
 
 

 

Päätetyt jatkotoimenpiteet
ja niiden perustelut 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mitä tietoa ja kenelle  
oppilaasta on annettu 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Päiväys, paikka ja  
muistion laatija 
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KAUHAVAN KAUPUNKI 
 
OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOUSMUISTIO 

 
PAIKKA:    ________________________________   
 

                    ____ / ____  201__         KLO ________ 
 
 

KOKOUKSEN OSANOTTAJAT: 
 
___  Rehtori Muita: 

 
___  erityisopettaja  ___  luokanvalvoja:  _________________________ 
 

___  erityisopettaja  ___  opettaja:  _________________________ 
  
___  erityisopettaja  ___  oppilas:  _________________________ 

 
___  opinto-ohjaaja ___  lääkäri:  _________________________ 
 

___  terveydenhoitaja ___  sos.työntekijä:  _________________________ 
 
___  kuraattori ___  sos.työntekijä (perheneuvola): 

 
 _________________________ 

 

 ___  psykologi:  _________________________ 
 
 ___  joku muu:  _________________________ 

 
  _________________________ 
 

 

KÄSITELTY ASIA 
 

PÄÄTETYT TOIMENPITEET JA VASTUUHENKILÖ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Muistion laatija  

 



Suunnittelu ja sivunvalmistus: Yrityspalvelu Ylinen Oy, 2011



OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

Oppilashuollon käsikirja • 2011


