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Toteuttaminen 

Oppilashuollon suunnittelu ja tiedottaminen 

 

Lapuan perusopetuksen Hautasen erityiskoulun oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta ja 
oppilashuoltoon liittyvien asioiden tiedottamisesta. Tiedottaminen tapahtuu hyödyntäen koulun kausijulkaisuja, 
kotisivuja, hallinto-ohjelmaa, luokanvalvojan oppitunteja, vanhempainiltoja ja muita koulun tapahtumia. 
 

Oppilashuollon suunnitelma käsitellään koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimesta lukuvuoden alussa ja lopussa.          

Hautasen koulun johtokunta käsittelee suunnitelman osana lukuvuosisuunnitelmaa. Oppilashuoltoryhmä ottaa         

vastaan ja käsittelee tarvittaessa yhteisesti suunnitelmaan liittyvän palautteen. Suunnitelmaa         

kokonaisuudessaan tai sen osia voidaan käsitellä yhdessä oppilaiden kanssa oppitunneilla ja huoltajien kanssa             

esim. vanhempainilloissa. Keskeiset suunnitelman osat kuten opiskeluhuollon palvelut julkaistaan lukuvuoden          

vuosisuunnitelma -julkaisussa, mistä ne ovat oppilaiden ja heidän huoltajiensa luettavissa. Julkaisu on            

sähköisessä muodossa. 

 
Hautasen koulun oppilaskunnan edustajia pyydetään vuosittain osallistumaan koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän         

kokoontumiseen. Tällöin oppilaskunnan on mahdollista tuoda esille omia näkemyksiään hyvinvointiin,          

turvallisuuteen, kasvuun, oppimiseen ja koulunkäynnin ongelmiin liittyviin asioihin ja saattaa ne           

oppilashuoltoryhmän tietoon. Oppilaskuntatoiminnan omassa toimintasuunnitelmassa on kirjattu       

oppilashuoltoryhmässä toimimisen periaatteet. 

Koulun oppilashuollon kokonaistarve 

Hautasen koulu on erityiskoulu, jossa erityisen tuen oppilaita 24. Kaikilla oppilailla on pidennetty 
oppivelvollisuus. Oppilaat tulevat kouluun eri puolilta Lapuaa. Kaikilla koulun oppilailla oikeus 
koulukuljetukseen koulumatkasta riippumatta erityisen tuen päätöksellä. 24 oppilasta käyttää 
koulukuljetuspalvelua. 

Käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 

 
Sivistystoimi vastaa perusopetuksen koulukuraattori palveluista ja niiden sijoittelusta 
lukuvuosittain. Koulukuraattorina toimii Erja Lehtiniemi, jonka vastaanottotila on yläkoulun tiloissa. 
 
Perusturva vastaa kouluterveydenhoitaja-, psykologi ja lääkäripalveluista ja niiden sijoittelusta. 
Terveydenhoitajana toimii Teija Huhtala, jonka vastaanottotila sijaitsee Jokilaakson neuvolassa koulun vieressä. 
 
Koulukuraattorit ja – psykologit tekevät lukuvuosittain työjärjestyksen, jonka mukaan 
työskentelevät nimetyillä kouluilla. 

Suurella 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 oppilashuoltoryhmä 



Tavoitteet 

Kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin seuraaminen, arvioiminen ja kehittäminen 
Kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä huolehtiminen (koulurakennus, -tilat 

ja – välineet) 

Lukuvuonna 2018-2019 yhteisöllisen oppilashuollon teemana on turvallisuuden tunne. Tätä edesauttavat 
luokkien positiivinen ilmapiiri, hyväksytyksi tulemisen tunne ja arjen sujuvuus. Nämä ovat aihepiirejä, 
joihin kiinnitetään jatkuvasti huomiota koulupäivien aina. Kukin luokka luo omia käytänteitään ja 
säännöllisesti mietitään koko koulun tilannetta. Koko koulun henkilöstö toteuttaa yhteisöllistä 
oppilashuoltoa omalta osaltaan. Oppilaskunnan hallitus voi olla myös mukana. 

Tehtävät 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon toiminnan suunnittelusta, 
toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. 
 
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 Tuki- ja osaamiskeskuksen kanssa, Seinäjoen 

sairaalan kuntoutusyksikön ja apuvälinekeskuksen, Kehitysvammaliiton tietotekniikan ja kommunikaation keskus 
(Tikoteekki) 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. Tapaturmasta ilmoitetaan viipymättä 

oppilaan huoltajalle. 

Kokoonpano 

 
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 oppilaanohjaukseen liittyvissä asioissa voidaan tarvittaessa tehdä ohjauksen suunnittelussa ja 
tiedottamisessa esim. uraohjaajan, omakielisten opettajien ja toisen asteen oppilaanohjauksen 
kanssa 



Carita Jussinmäki, erityisopetuksesta vastaava apulaisrehtori 
Mika Lahti, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä, Perusturva 
Teija Huhtala, terveydenhoitaja 
Satu Hämäläinen-Laitinen, erityisluokanopettaja 
Ritva Viita, erityisluokanopettaja 
Vuokko Kirsilä vs. Hannele Salmela (1.8.2018-27.1.2019), erityisluokanopettaja 
Erja Lehtiniemi, kuraattori 

            Puheenjohtaja kutsuu ryhmään tarvittaessa muita toimijoita,oppilaan huoltajia, johtokunnan 
edustajia, oppilaita, asiantuntijoita ja viranomaisia. 

Kokoontuminen ja kirjaaminen 

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. 

Yhteisöllinen ja monialainen oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kolme-neljä kertaa lukuvuoden aikana. Kokouksista 
laaditaan muistiot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Yksilöllinen oppilashuoltotyö 

Tavoitteet 

Seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista 
Varhaisen tuen turvaaminen, ongelmien ehkäiseminen ja ratkaiseminen 
Yksittäisen oppilaan tuen ja opiskeluhuollon tarpeen selvittäminen ja siihen liittyvä monialainen oppilashuolto. 

Tehtävät 

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja 
edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi. 

Annetaan oppilaalle koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja 
sekä monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa 
 
Yksilökohtainen oppilashuoltotyö voidaan aloittaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 
o Järjestettäessä oppilaan tehostettua ja erityistä tukea kasvun ja oppimisen tuen ryhmässä käy ilmi, 

että oppilaan tilanne (koulunkäynti, perhetilanne, vapaa-aika) vaatii monialaista työskentelyä 
o Joustavaan perusopetukseen tai sairaalaopetukseen siirryttäessä 
o Kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä 
o Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestämiseksi koulussa 
o Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten perusteella 
o Koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden (nuorisotoimi, lastensuojelu, 

erikoissairaanhoito tai poliisi) aloitteesta 

Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoonpano 

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, salassapito ja tiedonsiirto 

Monialainen asiantuntijaryhmä 
❖ Kokoontuu tarvittaessa 
❖ Oppilashuolto perustuu aina oppilaan ja huoltajien suostumukseen, joten esimerkiksi asiantuntijaryhmän 

kokoontumisesta tiedotetaan aina huoltajille. 

Kirjaukset 
❖ Tehdään oppilashuoltokertomusten rekisteriin. Tiedot tallennetaan aikajärjestyksessä. 
❖ Monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenet kirjaavat lisäksi omiin rekistereihinsä, kuten lait edellyttävät 

(esimerkiksi kuraattorit omaan asiakasrekisteriinsä, kouluterveydenhoitajat ja psykologit 
potilaskertomukseen). 

Salassapito 
❖ Opiskeluhuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä opiskelijaa taikka muuta yksityistä 

henkilöä, ovat salassa pidettäviä. 
❖ Oppilaitoksen henkilöstö, opiskeluhuoltopalveluja toteuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt 

taikka niiden toimeksiannosta tai muutoin niiden lukuun opiskeluhuollon toimenpiteisiin osallistuvat 
ammattihenkilöt, opetusharjoittelua suorittavat ja muut opetuksen tai yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
toteutukseen osallistuvat henkilöt taikka opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten 
jäsenet eivät saa antaa sivullisille yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiakirjoihin sisältyviä tai muuten 
tietoonsa saamia yksittäistä opiskelijaa koskevia salassa pidettäviä tietoja, jos siihen ei ole: 

1) asianomaisen henkilön tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, 
hänen laillisen edustajansa kirjallista, yksilöityä suostumusta; taikka 

2) tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 22§). 

        Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on 
salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta 
vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23§). 

Tiedonsiirto 

Jos opiskelija siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, aikaisemman koulutuksen järjestäjän on pyydettävä 
opiskelijan taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumus siihen, että uudelle koulutuksen 
järjestäjälle voidaan siirtää opiskeluhuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat 
tarpeellisia opiskeluhuollon jatkuvuuden kannalta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 

Tähän kokonaisuuteen sisältyvät seuraavat liitteet: 

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (liite1) Toiminta äkillisissä 
kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa (liite 2) 

Tämä oppilashuoltosuunnitelma on päivitetty 3.10.2018   

Kriisisuunnitelma on päivitetty 2016  

Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ehkäisevä suunnitelma on päivitetty 25.10.2017 

Tämä suunnitelma ja siihen liittyvät liitteet on käyty läpi yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä 
 

 

 


