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        HAUTASEN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014   
 
 

                                                 MONIALAINEN OPPILASHUOLTO 
 

 
 
 
Kuvio 1. X:n perusopetuksen oppilashuollon rakenne ja toimintatavat 
 
     
           
Toteuttaminen 
                    Oppilashuollon suunnittelu ja tiedottaminen 
 

Yhteisesti opettajien ja koulunkäynninohjaajien kanssa laaditaan koulun oppilashuoltosuunnitelma.  
Tiedotetaan oppilashuollon suunnitelmasta koteja Helmessä ja reissuvihkossa, joissa ilmaistaan 
linkki koulun sivuille. Oppilashuoltosuunnitelma löytyy netistä koulu sivuilta. 
Oppilashuoltosuunnitelma esitellään syksyn vanhempainillassa ja otetaan esille Hojkskeskustelun 
yhteydessä. Koulun johtokunta käsittelee oppilashuoltosuunnitelman syyslukukauden 
kokouksessaan. 
 

 
 
 
 

KOLMIPORTAISEEN TUKEEN LIITTYVÄT OPETUSJÄRJESTELYT
(pedagogiset asiakirjat)

POL 16 a 2 mom, POL 17 § 3 mom.
--> ei ole oppilashuoltoryhmän  toimintaa, eikä vaadi oppilaan/huoltajan lupaa

Asiantuntijaryhmä
Yksittäisen oppilaan asioiden käsittely

Konsultaatio yksittäisten toimijoiden kanssa (kuraattori, psykologi, 
terveydenhoitaja)

Vaatii oppilaan/huoltajan suostumuksen
Kirjataan oppilashuoltokertomukseen ja asiakasrekisteriin

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (yhteisöllinen)
Koulun hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen, 

Kasvun , oppimisen ja koulunkäynnin ongelmia ennaltaehkäisevä toiminta
Oppilashuoltosuunnitelma

Ohjausryhmä  
Oppilashuoltopalveluiden suunnittelu, kehittäminen ja arviointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma



 

Koulun oppilashuollon kokonaistarve 
 
Koulu on erityiskoulu, jossa erityisen tuen oppilaita 26. Suurimmalla osalla oppilaista on pidennetty 
oppivelvollisuus.  Oppilaat tulevat kouluun eri puolilta Lapuaa. Kaikilla koulun oppilailla oikeus 
koulukuljetukseen koulumatkasta riippumatta erityisen tuen päätöksellä. 20 oppilasta käyttää 
koulukuljetuspalvelua. 
 
Koulun iltapäivätoiminta järjestyy Alanurmon koulussa tarvittaessa 1-9 luokkalaisille oppilaille. 
 
Terveydenhoitaja Minna Rintasalo on tietoinen koulun oppilaiden terveystilanteesta ja 
erityistarpeista. 
 
 

Käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut  
 

 

Sivistystoimi vastaa perusopetuksen koulukuraattori palveluista ja niiden sijoittelusta 
lukuvuosittain. 
 
Perusturva vastaa koulunterveydenhoitaja-, psykologi ja lääkäripalveluista ja niiden sijoittelusta. 
Koulukuraattorit ja – psykologit tekevät lukuvuosittain työjärjestyksen, jonka mukaan 
työskentelevät nimetyillä kouluilla. 
 
Kouluterveydenhuolto toimii yläkoululla. Terveydenhoitajana toimii Minna Rintasalo. 
 
Suurimmalla osalla oppilaista on asiakkuus joko Seinäjoen sairaalaan tai Eskoon 
asiantuntijapalveluihin ja näissä toimii kuntoutustyöryhmät, jotka kutsuvat oppilaan säännöllisesti 
tutkimuksiin sekä arvioivat tuen ja kuntoutuksen (terapiat) tarvetta. 
 

 Yhteisöllinen oppilashuoltotyö 
              Oppilashuoltoryhmä 
 

Kokoonpano 
 

- PJ: Ritva Viita, rehtori  Opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja (rehtori) 
- Koulu tai oppilaitos: erit.lkanopettaja Johanna Mustajärvi, erit.lkanopettaja Ulla Hautanen  
- Psykologi- ja kuraattoripalvelut: Sivistystoimen kuraattori 
- Koulu- tai opiskeluterveydenhuolto: Minna Rintasalo 
- Muut: perusturva, avopalveluohjaaja Anne Viita 
- Rehtori kutsuu ryhmään tarvittaessa muita toimijoita,oppilaan huoltajia, johtokunnan 

edustajia, oppilaita, asiantuntijoita ja viranomaisia. 
 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon toiminnan suunnittelusta, 
toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori. Ydinryhmään 
kuuluu opettajaedustajan lisäksi oppilashuoltohenkilöstöä, erityisopetuksen edustaja ja 
oppilaanohjauksen edustaja. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen tulee ottaa 



huomioon kaikessa yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja 
kehittämisessä. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa muita koulun henkilöstön edustajia ja lasten ja 
nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita. Yhteistyökumppaneita ovat mm. vapaa-
aikatoimialan nuoriso-ohjaajat, etsivän nuorisotyön toimijat, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, 
nimetty koulupoliisi, uskonnollisten yhdyskuntien edustajat sekä järjestöt. Yhteistyötä oppilaan 
ohjaukseen liittyvissä asioissa voidaan tarvittaessa tehdä ohjauksen suunnittelussa ja 
tiedottamisessa esim. uraohjaajan, omakielisten opettajien ja toisen asteen oppilaanohjauksen 
kanssa 

 
 
Kokoontuminen ja käytännöt 
 
Vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen kuuluvat 
yhteisölliseen oppilashuoltotoimintaan. Keinoja näiden toteuttamiseen ovat vanhempain 
kuuleminen ja yhteistyö vanhempainyhdistysten ja vanhempainfoorumien kanssa. 

Tarvittaessa oppilashuoltotyöryhmä on yhteydessä yhteistyöalueen alakoulujen, yläkoulun ja 
esiopetuksen edustajiin. Käsiteltäviä asioita ovat esi- ja alkuopetuksen sekä ala- ja yläkoulun 
välisen yhteistyön rakenteiden ja toimintatapojen suunnittelu ja toteuttaminen. 
 
Tavoitteet 

 

Yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän tavoitteena on kouluyhteisön ja oppilasryhmien 
hyvinvoinnin seuraaminen, arvioiminen ja kehittäminen sekä kouluympäristön terveellisyydestä, 
turvallisuudesta ja esteettömyydestä huolehtiminen (koulurakennus, -tilat ja – välineet) 

 
Tehtävät 
 

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (Liite 1) 
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa (Liite 2) 
 
 

Yhteistyö 
koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen 
oppilashuollon kehittämisessä  

 
Koululla on vakiintunut yhteistyö Eskoon Kehitysneuvola Silmun kanssa, Seinäjoen sairaalan       
kuntoutusyksikön (Tikoteekki, poliklinikat) sekä yhteistyöalueen eri alojen asiantuntijoiden ja 
terapeuttien kanssa. 
 

 
 

-koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 
 

Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 

Koulutapaturma on perusopetuksen oppilaille koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, 
ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma. Koulutapaturmina korvataan myös 
sellaiset vammat, jotka ovat syntyneet opintokäynnillä, opintoretkellä, leirikoulussa, kerhossa tai 



välittömällä matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan. jne. 

Koulumatkalla tulee käyttää yleisesti liikennöitävää ja turvalliseksi katsottavaa kulkuväylää. Suurin 
osa oppilaista on oppilaskuljetuksissa.  

Tarkat toimintaohjeet tapaturman sattuessa löytyvät koulun turvallisuuskansiosta ja kaupungin 
nettisivuilta. Tapaturmasta ilmoitetaan viipymättä oppilaan huoltajalle. 

 

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (liite 1) 
 

Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on laadittu suunnitelma. 
Siinä otetaan huomioon sekä oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten väliset 
vuorovaikutussuhteet koulussa.  
 
Suunnitelma päivitetään 1x lukuvuodessa sekä tarvittaessa. 
 
 

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa (liite 1 ja liite2) 
 
 

Oppilashuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja 
vaaratilanteissa. Kriisisuunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvittavien viranomaisten 
kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten 
pelastussuunnitelma.  
 
 
Suunnitelman arviointi ja päivittäminen 1x lukuvuodessa sekä tarvittaessa. 

 
 

Yksilöllinen oppilashuoltotyö                           
 

Asiantuntijaryhmän kokoonpano (periaatteet muodostamiseen) 
 

- Kootaan tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti (kokoajana on se, jolle asia työtehtävien 
perusteella kuuluu. 

-  Usein ryhmän kokoaa oppilaan erityisopettaja, mutta esimerkiksi terveydenhoitaja tai 
lääkäri voi koota ryhmän silloin kun asia koskee terveyttä tai terveydenhuoltoa 

- Ryhmä voi koostua esimerkiksi seuraavista työntekijöistä: 
terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, erityisopettaja, koulunkäynniohjaaja,  oppilaan 
kuntoutuksesta vastaavat lähiterapeutit tai kuntoutustyöryhmän jäsenet. Myös rehtori voi 
olla jäsenenä, mutta hänellä on tietojen suhteen hyväksikäyttökielto. 

- Ryhmä nimeää vastuuhenkilön, jolla on kirjaamisvelvoite 
- Ryhmän puheenjohtaja vastaa, että asian käsittely kirjataan oppilaan yksilölliseen 

oppilashuoltokertomukseen ja että se säilytetään lain vaatimalla tavalla 
oppilashuoltorekisterissä.  

- toiminta ja nimeäminen edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta.  
 
Perusopetuslain 16 a ja 17 § :ää on täsmennetty siten, että tehostetun ja erityisen tuen 
antamiseen liittyvien selvitysten tekeminen ei ole oppilashuoltoa, vaan moniammatillista 



yhteistyötä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa, minkä perusteella selvitysten tekemisestä 
sekä tehostetusta ja erityisestä tuesta ei voi kieltäytyä. Huomio: Huoltajien suostumusta ei tarvita 
tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviin selvitysten laadintaan monialaisessa työryhmässä. 
 
 
Kokoontuminen, kirjaaminen ja salassapito (oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys) 
 TÄTÄ TARKENNETAAN MAAKUNNALLISESSA TYÖRYHMÄSSÄ! 
 
Asiantuntijaryhmä  

- kokoontuu tarvittaessa 
- Oppilashuolto perustuu aina oppilaan ja huoltajien suostumukseen, joten esimerkiksi 

asiantuntijaryhmän kokoontumisesta tiedotetaan aina huoltajille 
 
Kirjaukset 

- Oppilashuoltokertomukset (Liite 1. esimerkkilomake) Liitteeseen pitää merkitä, että tallennetaan aikajärjestyksessä 
oppilashuoltorekisteriin) 

- Kuraattorin asiakaskertomukset 
- Potilaskertomukset, muut potilasasiakirjat (kouluterveyden huollon henkilöstön ja psykologien kirjaukset) 

 
Tavoitteet 

 
- Seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista 
- Varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäiseminen 
- Yksittäisen oppilaan tuen ja opiskeluhuollon tarpeen selvittäminen  
- Yksittäistä oppilasta/oppijaryhmää koskeva monialainen oppilashuolto kuten 

kouluterveydenhuollon palvelut ja  
o psykologi- ja kuraattoripalvelut (esim. laajat terveystarkastukset, muut 

määräaikaistarkastukset) 
 
 
Tehtävät 

 

Yhteistyö 
- kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa 
- tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä 
- koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, 

lastensuojelu, erikoissairaanhoito, kehitysneuvolapalvelut ja poliisi  
- Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen 

koulussa 
- Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen 

yhteydessä 
 
 

Kouluterveydenhuollon laajt terveystarkastukset 
 
Laaja terveystarkastus tehdään 1.lk:lla, 5.lk:lla ja yhdistetysti 7.-8. lk:lla. Tarkastuksen tekevät 
terveydenhoitaja ja koululääkäri ja siihen kutsutaan oppilaan lisäksi myös hänen huoltajansa. 
 
Tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä 
Tehostetun ja erityisen tuen aikana monialainen asiantuntijaryhmä tekee tiivistä yhteistyötä 
oppilaan, huoltajien ja oppilaan hyvinvoinnista huolehtivien yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyö 



edellyttää aina oppilaan ja/tai huoltajan kirjallista suostumusta. 

Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus luovuttaa ilman suostumusta opetuksen 
asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja opettajille ja 
rehtorille. (POL 40§, LL 32§) 

 
Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa 

 
Kouluterveydenhuollolla on kokonaisvastuu oppilaan terveydenhuollosta, jolloin 
kouluterveydenhuollon tulee olla aina tietoinen oppilaan yhteyksistä erikoissairaanhoitoon, 
saamastaan hoidosta sekä tehdyistä tutkimuksista. 

Erityisruokavaliot: 

Terveydenhoitaja: 

• ylläpitää listaa terveydellisistä syistä erityisruokavaliota tarvitsevista 
oppilaista 

• arvioi ja varmistaa erityisruokavalioiden jatkamisen tarpeellisuuden kunkin 
lukuvuoden alussa huoltajalta/oppilaalta ja arvioi lääkärintodistuksen 
tarpeellisuuden 

• kansallisen allergiaohjelman mukaisesti lievään allergiaan riittää itsehoito ja 
seuranta, mutta erityisruokavaliota koulussa ei tarvita. 

• toimittaa tiedon erityisruokavalioista ruokapalvelun tarjoajalle, 
ruokahuollosta vastaavalle henkilökunnalle sekä 
luokanopettajalle/luokanvalvojalle mahdollisimman pian lukuvuoden alettua 

 

Koululääkäri: 

• kartoittaa erityisruokavalion oikeellisuuden laajoissa terveystarkastuksissa ja 
aina tarvittaessa 

 

Luokanopettaja/luokanvalvoja: 

• tiedottaa ruokapalvelun henkilökuntaa oppilaan eettisistä syistä johtuvista 
erityisruokavalioista 

 
Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä 
 
Oppilaalle, joka on erotettu määräajaksi tai jolta on evätty opetus jäljellä olevan oppitunnin tai 
työpäivä  ajaksi, tulee opetuksen järjestäjän järjestää tarvittava oppilashuolto.  (POL 36 §) 

Evättäessä oppilaalta oikeus opetukseen loppupäiväksi oppilas odottaa koululla, kunnes huoltaja 
tulee hänet hakemaan. Oppilaalle ja huoltajalle tiedotetaan mahdollisimman pian 



mahdollisuudesta oppilashuoltopalveluihin. 

 

Koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, 
lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi  
 
Asiantuntijaryhmä voi tarvittaessa oppilaan ja/tai huoltajan luvalla konsultoida tai pyytää asian 
käsittelyyn mukaan Kasvatus- ja perheneuvolan, nuorisopalveluiden, aamu- ja iltapäivätoiminnan 
tai muiden oppilaan kanssa toimivien tahojen edustajia. 
Lastensuojeluilmoituksen käsittelyssä lastensuojelun työntekijä kutsuu ilmoituksen tekijän mukaan 
ensimmäiseen istuntoon.     

Koululla on koulupoliisina Jussi Vaahtoniemi, jonka kanssa koulu pääsääntöisesti asioi.  Lisäksi 
Lapuan poliisiasemalla on lasten ja nuorten tutkintaryhmä, joka selvittää alle 18-vuotiaisiin 
kohdistuneet rikokset, olipa nuori uhri tai tekijä.  

 

Seuranta ja arviointi 
Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi 
 

Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. Suunnitelman 
toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. 
Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 
oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden 
omavalvonnan toteutumisesta. 
 
Toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi 

- seurannasta vastuussa oleva taho koulussa 
- seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi  
- seurannan aikataulu 
- seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä 

keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.   
 
 

 


