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1 Oppilashuollon tehtävä ja tavoitteet 
 
Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ongelmien syntymistä ja turvataan varhainen 
tuki sitä tarvitseville. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen, terveyden, hyvinvoinnin, 
turvallisuuden, sekä kodin ja koulun yhteistyön edistäminen. 
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittää (1287/2013) opiskelijahuollon oppilaan hyvän 
oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistä-
miseksi ja ylläpitämiseksi sekä niiden edellytyksiä lisääväksi toiminnaksi oppilaitosyhtei-
sössä. 
 
Oppilashuoltoa toteutetaan yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena oppilashuoltona. Yhteisölli-
sen oppilashuollon tehtävä on edistää koko kouluyhteisön oppilaiden oppimista, hyvinvoin-
tia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluym-
päristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Se suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja 
kehittää oppilashuoltotyötä.  
 
Yksilökohtainen oppilashuolto antaa yhdelle oppilaalle tukea. Yksilökohtainen oppilashuol-
to pitää sisällään kouluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä mo-
nialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon, jota toteutetaan monialaisessa asiantuntijaryh-
mässä. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan terveyt-
tä, hyvinvointia, oppimista ja kokonaisvaltaista kehitystä. 
 

2 Oppilashuoltoa koskevat säädökset 

2.1 Oppilas- ja opiskeluhuoltoa ohjaavat seuraavat lait ja säädökset 
 
Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013  
Perusopetuslaki  
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 
Lastensuojelulaki 417/2007 
 
Kouluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 16 §:n mukaista 
kouluterveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. 
Terveydenhuoltolain mukaisilla kouluterveydenhuollon palveluilla: 
1) edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön ter-
veellisyyttä ja turvallisuutta; 
2) edistetään ja seurataan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja opiske-
lukykyä; 
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3) tunnistetaan oppilaiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki sekä ohja-
taan hoitoon ja tutkimuksiin. 
Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten 
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (6.4.2011/338) velvoittaa järjestämään oppilaille 
vuosittaiset terveystarkastukset, joista peruskoulussa 1.-, 5.- ja 8.-luokalla tehdään laaja 
terveystarkastus, joka sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin terveystarkastuksen, 
opettajan arvion oppilaasta sekä vanhempien osallistumisen. 
Lisäksi kouluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu vanhempien ja huoltajien hyvinvoinnin ja 
kasvatustyön tukeminen. 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan oppilaalla tulee olla mahdollisuus 
päästä terveydenhoitajan vastaanotolle tarvittaessa myös ilman ajanvarausta. 
 
Lastensuojelulain (417/2007) 9 §:n mukaan kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja kou-
lukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaille riittävän tuen 
ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten 
vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.  
Opiskelija- ja oppilashuoltolain (1287/2013) 15§:n mukaan koulupsykologin ja – kuraattorin 
antamalla opiskelun ja koulunkäynnin tuella ja ohjauksella tuetaan opiskelijoiden oppimista 
ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Koulupsykologi ja -
kuraattoripalveluilla tulee edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä sekä kouluyhteisön 
hyvinvointia. Oppilaan tulee päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti psykologin tai ku-
raattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppi-
las, hänen huoltajansa tai jokin muu taho on sitä pyytänyt, ellei kyseessä ole ohjausta tai 
neuvontaa tai keskustelun järjestämistä ei muuten nähdä tarpeelliseksi. 
Koulun työntekijän havaitessa oppilaan psykologin tai kuraattorin arvion ja/tai palvelujen 
tarpeen, tulee hänen viipymättä olla yhteydessä edellä mainittuihin. Oppilaalle ja hänen 
huoltajalleen on annettava tieto tästä yhteydenotosta. 
Oppilaalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen koulunkäyntiinsä tai kehitykseensä 
liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi psykologin tai kuraattorin arvion pe-
rusteella. Tarvittaessa oppilas on ohjattava muihin oppilashuollon palveluihin tai muun tar-
vittavan palvelun piiriin. 

2.2 Salassapito ja tietosuoja 
 
Perusopetuslain (628/1998) mukaan opetustoimen henkilökuntaan kuuluvat eivät saa il-
maista sivullisille, mitä he ovat työtehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden, henkilös-
tön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemas-
ta.  

Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on kuitenkin oikeus saada toisiltaan ja luovut-
taa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja 
toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen 
edellyttämät välttämättömät tiedot. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013). 
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Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voi-
daan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää 
myös muilta tahoilta. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan (1287/2013) aikaisemman opetuksen järjestäjän 
on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen tai koulu-
tuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen tai koulutuksen jär-
jestäjälle, kun alle 18-vuotias siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän toimintaan 
tai koulutukseen. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen 
järjestäjän pyynnöstä.   

Poikkeuksen salassapitoon muodostavat tilanteet, joissa asianosainen henkilö, jolla on 
edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitys, tai hänen laillinen edustajansa 
antaa kirjallisen yksilöidyn suostumuksen salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen. Li-
säksi salassapitosäädöksistä voidaan poiketa tietojen luovuttamiseen oikeuttavan lainsää-
dännön nojalla. 

2.3 Oppilashuolto opetussuunnitelmassa 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (3.3.2014) määrittää oppilashuollon, oppi-
laan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämisenä ja ylläpitämisenä ja niiden edellytyksiä lisäävänä toimintana. Oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen tavoitteista, järjestämisestä, tuen rakenteesta ja pedagogisista asiakir-
joista säädetään opetussuunnitelmassa. 

2.3.1 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuo lto 

 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta säädetään perusopetuslaissa ja opetussuunnitelman 
perusteissa. Ne eivät kuulu suoranaisesti oppilashuollossa käsiteltäviin asioihin. Kaikkien 
oppilaiden edellytysten ja tarpeiden huomioiminen on osa koulun toimintakulttuuria ja yh-
teisöllistä oppilashuoltoa. Koulunkäynnin ongelmien varhainen tunnistaminen on tärkeää. 
Oppilaan pulmat havaitsee yleensä oppilasta lähellä oleva opettaja tai työntekijä.  Myös 
vanhemmat voivat hakea tukea. Kotiin otetaan yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa aina kun ilmenee huolta oppilaan koulunkäynnissä tai oppimisessa.  Yhteydenotto 
huoltajiin on ensisijainen tapa toimia.  
 
Oppilaan eri opettajat suunnittelevat yhteistyössä kodin kanssa oppimisen tukitoimia. Esi-
merkiksi kielellisten pulmien tukemisessa ovat mukana niin luokanopettaja, aineenopetta-
jat kuin erityisopettajakin. Oppilaiden oppimista, koulunkäyntiä ja tuen tarvetta tulee seura-
ta ja arvioida säännöllisesti. Oppimisen tai muiden vaikeuksien ennaltaehkäisyyn voidaan 
pyrkiä koko opetusryhmää koskevilla ratkaisuilla.  Yleistä tukea annettaan myös yksittäi-
selle oppilaalle tavoitteena ongelmien ennaltaehkäisy. 
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Jos todetaan, että yleinen tuki ei riitä ja että oppilas tarvitsee oppimisessaan ja koulun-
käynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, oppilaalle annetaan 
tehostettua tukea.  Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuute-
na. Sitä annetaan oppilaalle suunnitelmallisesti ja se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkä-
jänteisempää kuin yleinen tuki. Tuen vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti ja tuen järjestämi-
sessä tehdään tarpeen vaatiessa muutoksia.  Tehostettua tukea annetaan riittävän kauan, 
että sen vaikutukset voidaan todeta. 
 
Niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteita ei saavuteta muilla tuki-
toimilla, annetaan oppimiseen erityistä tukea.  Erityisen tuen tehtävä on tarjota oppilaalle 
kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuu-
tensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Usein erityisen tuen piiris-
sä olevien oppilaiden tuen järjestämiseksi on tarpeen tehdä yhteistyötä erikoissairaanhoi-
don ja sairaalakoulun työntekijöiden kanssa. 
 
Siilinjärven kunnan peruskouluja palvelee ETUluokka, jonka tehtävänä on antaa väliaikais-
ta tukea alakouluikäisille oppilaille ja perheille silloin, kun koulunkäynti jostain syystä krii-
siytyy eikä onnistu omassa luokassa. Yläkouluikäisille oppilaille suunnattu Jopo-luokka on 
joustavan perusopetuksen ryhmä 8.-9. –luokkalaisille nuorille. Jopossa voi opiskella myös 
omaa uraansa etsiviä 10. vuosiluokan oppilaita. 
 
Oppimisen tuen ja oppilaanohjauksen asioissa Siilinjärven kunnan perusopetuksessa teh-
dään nivelvaiheyhteistyötä päiväkotien ja ala- ja yläkoulun välillä sekä siirryttäessä toiselle 
asteelle.  
 

3 Oppilashuolto Siilinjärven kunnan perusopetuksess a 
 
Siilinjärven kunta on noin 21 500 asukkaan kunta, jonka väestö on keskimääräistä suoma-
laista kuntaa nuorempaa. Noin joka viides asukas on alle 15-vuotias. Siilinjärven perus-
opetuksessa toimii kymmenen peruskoulua: kahdeksan alakoulua ja kaksi yläkoulua. Ala-
kouluissa on noin 1800 oppilasta ja yläkouluissa noin 900.  
 
Peruskoulujen oppilashuollon henkilöstö koostuu kuudesta kouluterveydenhoitajasta sekä 
kolmesta koulukuraattorista ja kolmesta aluepsykologista, joille kuuluu myös neuvolaikäis-
ten psykologipalvelut. Yksi Siilinjärven kunnan kuraattoreista toimii vastaavana kuraattori-
na. Terveyskeskus tuottaa koululääkäripalvelut. 
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4 Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö 
 
Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö huolehtii psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta 
sekä koulun kriisityöstä. Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistetään ja arvi-
oidaan määräajoin. Tässä työssä merkittävässä roolissa ovat oppilashuoltoa ohjaava oppi-
lashuollon ohjausryhmä ja koulukohtaiset yhteisölliset oppilashuoltoryhmät, jotka toimivat 
yhteistyössä työsuojelun, työterveyshuollon, palo- ja pelastustoimen ja aluehallintoviran-
omaisten kanssa. 
 
Oppilashuoltoa koordinoidaan opetushenkilöstöstä sekä kouluterveydenhuoltoa ja psyko-
logi- ja kuraattoripalveluja edustavista jäsenistä koostuvissa monialaisissa ryhmissä; oppi-
lashuollon ohjausryhmässä ja koulukohtaisessa yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä: 
 
Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa Siilinjärven perusopetuksen oppilashuollon yleisestä 
suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja oppilashuollon tarpeen kartoittamisesta sekä 
arvioinnista.  Oppilashuollon ohjausryhmän kokoonpanon ja jäsenet nimeää sivistyslauta-
kunta.  
 
Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnitte-
lusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on koulu-
yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuol-
lon toteuttaminen ja kehittäminen. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän nimeää kunkin 
koulun johtokunta ja sitä johtaa rehtori. Muut koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän jäsenet 
nimetään koulun koon ja tarpeen mukaan seuraavien ammattiryhmien jäsenistä: kuraattori, 
terveydenhoitaja, psykologi, erityisopettaja, oppilaanohjaaja 
 
Koulukohtaisen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnasta tiedotetaan kunkin lukuvuo-
den alussa huoltajille ja koulujen henkilökunnalle. Kouluyhteisön hyvinvointiin ja turvalli-
suuteen liittyvistä asioista tiedotetaan myös lukuvuoden aikana. 
 
Koulukohtaisen ennaltaehkäisevän oppilashuoltotyön toimintamuotoja esitellään tämän 
luvun seuraavissa kappaleissa 4.1.- 4.4.. 
 

4.1 Kodin ja koulun yhteistyö 
 
Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Vanhemmil-
la on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta.  Kodin ja koulun yhteistyö on välttämätön-
tä, jotta koulutyö onnistuu. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta 
oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa.  
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Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen 
huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksellisuus, vas-
tavuoroisuus ja eri osapuolien keskinäinen kunnioitus. 
Koulun tehtävä on antaa huoltajille tietoa niin, että he voivat seurata ja edistää lapsensa 
koulunkäyntiä ja oppimista.  Oppilaita ja heidän huoltajiaan tiedotetaan käytettävissä ole-
vasta oppilashuollosta ja ohjataan hakemaan heidän tarvitsemiaan oppilashuollon palvelui-
ta. Kodin tuki ja kiinnostus koulutyötä kohtaan ovat koululaiselle tärkeitä peruskoulun lop-
puun asti. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa ope-
tuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
Vanhemmilla on mahdollisuus aina halutessaan ottaa yhteyttä kouluun. 
Oppilaskohtaisessa yhteistyössä huoltajia suositellaan ensisijaisesti olemaan yhteydessä 
luokanopettajaan tai luokanvalvojaan. Huoltajilla on mahdollisuus olla yhteydessä esim. 
terveydenhoitajaan tai muihin oppilashuoltoryhmän jäseniin niin halutessaan. Oppilaskoh-
taista yhteistyötä ovat henkilökohtaiset keskustelut, yksilökohtaisen oppilashuollon järjes-
täminen, poissaolojen seuranta, arviointikeskustelut ja huoltajien kanssa käytävät keskus-
telut opettajan aloittaessa uuden ryhmän kanssa. 
 
Luokka- ja ryhmäkohtaisen yhteistyön muotoja ovat vanhempainillat ja luokkatoimikunnat.  
Koulun tason yhteistyömuotoja ovat huoltajien osallistuminen koulun toiminnansuunnitte-
luun, kehittämiseen ja arviointiin, oppilashuollon moniammatillinen koulukohtainen oppi-
lashuoltotyö, vanhempainyhdistys, johtokunta, koulukohtaiset vanhempainillat, juhlat ja 
tiedotteet. 
Kunnan tason yhteistyötä ovat kuntakohtaiset yhteistyörakenteet ja toimintamallit, joissa 
on mukana oppilaiden huoltajien edustus tai heidän kuulemisensa: strategiat, lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma, oppilashuollon suunnitelma ja paikallinen opetussuunni-
telma. 
 

4.2 Psyykkisen ja sosiaalisen toimintaympäristön tu rvallisuus 
 
Kouluyhteisön turvallisuutta tarkastellaan oppilashuollossa fyysisen, psyykkisen ja sosiaa-
lisen turvallisuuden näkökulmista. Tässä luvussa esitellään niitä toimintamalleja, joita kou-
luissa käytetään hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi. 

4.2.1 Oppilaan suojaaminen väkivallalta, kiusaamise lta ja häirinnältä 
 
Siilinjärven kunnan kouluissa käytetään kiusaamisen ehkäisemisessä KiVa Koulu -
toimenpideohjelmaa.  Siihen kuuluvat kiusaamista ennaltaehkäisevät ja vähentävät yleiset 
toimenpiteet sekä esille tulleiden kiusaamistapausten selvittämiseen liittyvät kohdennetut 
toimenpiteet.  KiVa Koulu -menetelmän mukaiset ennaltaehkäisevän toiminnan oppisisällöt 
käydään ensimmäisellä, neljännellä ja seitsemännellä vuosiluokalla. KiVa Koulu -aineistoa 
käytetään tarvittaessa myös muilla vuosiluokilla. 
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4.2.2 Tukioppilaat 
 

Tukioppilastoimintaa on yläkouluissa käytössä oleva vertaistukijärjestelmä. Tukioppilaat  
valitaan vapaaehtoisista 8-9 luokkalaisista, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hyväksi ja 
auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat koulutuksen ja toiminnasta vastaa koulussa 
työskentelevä aikuinen ohjaaja. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää kouluviihty-
vyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä. Tukioppilaat järjestävät 
erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja ja tapahtumia myönteisen ilmapiirin luomiseksi.  

4.2.3 Kummioppilaat 
 

Kummioppilastoiminta tukee alakoulun oppilaiden osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä. Kum-
mioppilaat auttavat nuorempiaan tutustumaan kouluun ja luokkatovereihin. Tavoitteena on 
luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää turvallisuutta ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäi-
syyttä. 

4.2.4 Oppilaskunta 
 

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden aktiivista roolia koulujen yhteisöl-
lisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä, lisätä oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia, he-
rättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan ja edistää kouluviihtyvyyttä. 
Oppilaskuntaan kuuluu kaikki koulun oppilaat ja oppilaskunnan hallituksessa on edustus 
jokaiselta luokalta. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa opettajat. 

4.2.5 Vertaissovittelu 
 

Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tuo vaihtoehtoisen 
ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Vertais-
sovittelussa menetellään yksinkertaisen sovittelumallin mukaisesti. Sovittelussa riidan 
osapuolia hieman vanhemmat sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat oppilaita löytä-
mään itse ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelukeskustelussa osapuolet saavat kertoa oman 
näkemyksensä tapahtuneesta ja pohtia ratkaisuvaihtoehtoja. Menettelytapaa noudattamal-
la ristiriidan osapuolet etenevät lopulta sovittelijaoppilaiden avulla sopimukseen, jonka to-
teutumista seurataan. Vertaissovittelutoimintaa ohjaavat koulun aikuiset. 

4.2.6 Tekemättömien läksyjen kerho 
 

Perusopetuslain mukaan oppilaan tulee suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti.  Tehtävän-
sä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä koulupäivän jälkeen valvonnan alaisena suoritta-
maan tehtäviään. Asiasta päättää opettaja. Siilinjärven kouluilla voi toimia tekemättömien 
läksyjen kerho. Kerhoa pitävä koulun aikuinen valvoo oppilaan läksyjen tekoa ennalta so-
vittuna ajankohtana opettajan antaminen ohjeiden mukaan. Kerholla tuetaan oppilasta 
huolehtimaan itsenäisesti läksyistään sekä ennaltaehkäistään läksyjen tekemiseen ja niis-
tä vastuunottamiseen liittyviä hankaluuksia. 
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4.2.7 Kerhot 
 

Koulun kerhotoiminta on koulun työsuunnitelmassa määriteltyä tavoitteellista toimintaa, 
joka tukee oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kerhotoiminta antaa oppilaille 
mahdollisuuden onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin ja tarjoaa virikkeitä oman harras-
tuksen löytämiseen. Kerhotoimintaan osallistuminen voidaan myös suunnitella osaksi te-
hostettua tai erityistä tukea.  
 

4.3 Fyysisen toimintaympäristön turvallisuus 
 
Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.  Turvalli-
suuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä nouda-
tetaan turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, opetussuunnitelman turvallisuutta edistäviä 
määräyksiä, eri oppiaineiden turvallisuusohjeita ja kunnan turvallisuutta koskevia ohjeita. 
 
Turvallinen toimintakulttuuri syntyy huomioimalla turvallisuuteen ja esteettömyyteen vaikut-
tavat tekijät koulun arjessa.  Jokainen koulussa työskentelevä on omalta osaltaan vas-
tuussa turvallisuudesta. Käytännössä se tarkoittaa, että turvallisuusseikat huomioidaan 
suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä, toimintakäytännöissä ja turvallisuuskasvatuksessa.  
Henkilökunnan kouluttaminen ja oppilaiden kasvattaminen turvallisuusmyönteiseen toimin-
takulttuurin edistävät oppimisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

4.3.1 Koulun tilat ja välineet 
 

Koulun fyysisen työympäristön muodostavat rakennukset rakennusosineen, tekniset järjes-
telmät, opetusvälineet, välituntipiha, liikennealueet, liikunta-alueet ja koulun lähiympäristö.  
Koulukiinteistöjen ja piha-alueiden kunnosta ja turvallisuudesta vastaa Siilinjärven kunnan 
tekniset palvelut. Jokaisen koulussa työskentelevän tehtävänä on seurata ja opetusväli-
neiden ja – tilojen kuntoa sekä ilmoittaa vioista ja puutteista rehtorille.  Viallisia tai epäkun-
toisia välineitä ei saa käyttää. 
 
Turvallisuuden edistämiseksi ja tapaturmien ehkäisemiseksi on tärkeää huolehtia koulutilo-
jen ja – välineiden yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Koululla on järjestyssäännöt, 
joista tiedotetaan oppilaita ja huoltajia lukuvuoden alussa.  Koulun ulkopuolista toimintaa 
varten ja uimaopetusta varten on kuntakohtainen ohjeistus.  Eri oppiaineisiin liittyviin tur-
vallisuusoppaisiin ja - ohjeisiin tutustuminen sekä niiden noudattaminen kuuluvat opettajan 
työhön. 
 
Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus tehdään kolmen vuoden välein 
yhteistyössä koulun, työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asi-
antuntijoiden kesken. Tarkastukseen liittyen tehdään työympäristön haitta – ja vaarateki-
jöiden kartoitus sekä riskien arviointi Siilinjärven kunnassa käytössä olevilla Riskien arvi-
ointi – lomakkeilla. 
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Jokaisella koululla on palo- ja pelastussuunnitelma, joka tarkistetaan ja päivitetään luku-
vuosittain.  Suunnitelma sisältyy koulukohtaiseen turvallisuus - ja perehdytyskansioon, jo-
hon jokainen koulussa työskentelevä on velvollinen tutustumaan uuden työsuhteen ja uu-
den lukuvuoden alkaessa.  Jokaisella koululla on nimetty opetushenkilöstöön kuuluva tur-
vallisuusvastaava henkilö.  Pelastus- ja poistumisharjoitus sekä turvallisuuskävely toteute-
taan vähintään kerran lukuvuodessa.  Koulujen palotarkastuksista vastaa pelastusviran-
omaiset. 

4.3.2 Koulumatkat 
 

Varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun väistä mat-
kaa, jota oppilas kulkee mennessään kouluun ja palatessaan sieltä. Koulumatkan pituus 
lasketaan lyhyintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Koulukulje-
tuksella tarkoitetaan oppilaalle maksutonta kuljetusta, jonka kunta järjestää joko yleisellä 
tai tilaamallaan kulkuneuvolla. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä. 
 
Kuljetukset ovat osa koulun toimintaa.  Koulu ohjaa ja valvoo kuljetusoppilaiden käyttäyty-
mistä koululla ennen koulutyön alkua ja iltapäivällä ennen kuljetusautojen lähtöä.  Matkan 
aikana järjestyksen säilymisestä vastaa koululaisautonkuljettaja. Kuljetuksen vuoksi koulul-
la odottamaan joutuvalle oppilaalle varataan mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan. 
 
Koulumatkojen järjestämisessä ja korvaamisessa noudatetaan perusopetuslakia, kunnan-
valtuuston päätöstä, kunnan toimivaltasääntöä ja sivistyslautakunnan hyväksymiä periaat-
teita. 

4.3.3 Kouluruokailu 
 

Perusopetuksen oppilaalle tarjotaan koulun työpäivinä ohjattu, maksuton kouluateria.  
Kouluruokailun lähtökohtana on terveellisyys. Kouluruokailu on osa kasvatusta ja oppi-
lashuoltoa. Aterian yhteydessä annettava ohjauksen tavoitteena on ohjata oppilasta syö-
mään ravintosuositusten mukaan terveellisesti ja monipuolisesti ja käyttäytymään hyvien 
ruokailutapojen mukaisesti. 
 
Kouluateria pitää yllä oppilaan vireyttä ja jaksamista ja näin edesauttaa oppimista.  Koulu-
lounasta ei ole tarkoitettu päivän ainoaksi täysipainoiseksi lämpimäksi ateriaksi.  Kouluate-
ria tehtävä on täydentää kodeissa tapahtuvaa ruokailua. 

4.3.4 Tapaturmien ehkäisy, ensiavun järjestäminen j a hoitoonohjaus 
 

Opiskelun esteetöntä sujumista turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten koulussa on järjestys-
säännöt, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä. Huoltajalla on vastuu lasten kasvatuk-
sesta myös tapaturmien ja onnettomuuksien osalta.  Koulu vastaa koulun oppimisympäris-
tön – ja välineiden, opetuksen järjestämisen ja opetustilanteiden, välituntien ja koulun ul-
kopuolella tapahtuvan opetuksen turvallisuustekijöistä. 
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Tapaturman sattuessa jokainen on velvollinen antamaan ensiavun ja ohjaamaan tarvitta-
essa jatkohoitoon.  Tapaturmien jatkohoito tapahtuu ensisijaisesti julkisten terveydenhuol-
topalvelujen kautta kouluterveydenhoitajalla, terveyskeskuksessa, hammashoitolassa tai 
sairaalassa.  
 
Siilinjärven kunta on vakuuttanut kaikki peruskoulun oppilaat vapaaehtoisella tapaturma-
vakuutuksella.  Se on voimassa varsinaisella kouluajalla, työsuunnitelman mukaisilla opin-
toretkillä ja leirikouluissa sekä koulumatkalla suorinta tietä kotoa kouluun ja koulusta kotiin.  
Vakuutus ei koske sairaustapauksia. 
 
Opettaja, jonka tunnilla tai välituntivalvonnassa tapaturma sattui, ohjaa oppilaan hoitoon ja 
täyttää tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle. Lisäksi tapaturmasta tulee ilmoittaa rehtoril-
le ja oppilaan huoltajalle.   
 
Jos oppilaalle sattuu liikenneonnettomuus koulumatkalla, korvataan sairaanhoitokulut lii-
kennevakuutuksesta. 

4.3.5 Päihdekasvatus 
 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä suunnittelee ja toteuttaa päihdekasvatustyötä yhteis-
työssä terveydenhoitajan ja opettajien kanssa. Jokaisella koulun aikuisella on velvollisuus 
puuttua tupakkatuotteiden ja päihteiden väärinkäyttöön.  

4.3.6 Tietoturvallisuus 
 

Siilinjärven kunnan koulutoimen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian mu-
kaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto- 
ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja käyttää niitä luontevasti sekä monipuolisesti eri 
oppiaineissa ja oppimisprojekteissa. Tieto- ja viestintätekniikka on siis sekä oppimisen 
kohde että oppimisen väline.  Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologi-
aa vastuullisesti ja turvallisesti.  Heitä opastetaan suojaamaan itsensä ja yksityisyytensä, 
toimimaan verkossa tietoturvallisesti ja ymmärtämään tekijänoikeudet. 

Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö oppilaan ja 
huoltajan kanssa. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa 
koskevia säännöksiä. 

4.3.7 Poissaolot 
 
Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (PoL 26 §). Oppi-
velvollisuuden suorittaminen tarkoittaa mm. läsnäoloa koulussa. Koulusta poissaoloon on 
pyydettävä aina lupa. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanopettajalle tai 
luokanvalvojalle viipymättä. Mikäli oppilas ei ole tullut kouluun kahden ensimmäisen oppi-
tunnin aikana ja huoltaja ei ole ilmoittanut poissaolosta, on opettajan pääsääntöisesti olta-
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va yhteydessä huoltajaan.  Opettaja kirjaa poissaolot päivittäin ja seuraa niitä. Opettaja 
ottaa yhteyttä selvittämättömistä poissaoloista oppilaan kotiin.  
 
Poissaolojen aktiivisella merkitsemisellä, säännöllisellä seuraamisella ja yhteydenpidolla 
kotiin ennaltaehkäistään suurempia ongelmia. Opettajan on syytä puuttua poissaoloihin 
mm. seuraavissa tilanteissa: runsaat myöhästymiset, runsaat sairauspoissaolot, selvitetyt 
poissaolot, kun ne ovat jatkuvia tai niitä on paljon, selvittämättömät sekä luvattomat pois-
saolot tai jos poissaolot vaikuttavat heikentävästi oppilaan koulunkäyntiin. Tarvittaessa 
opettaja on yhteydessä muihin oppilashuollon toimijoihin, jolla varmistetaan tuen saanti 
oppilaalle. Jos poissaolojen syyt jäävät epäselviksi tai poissaolot edelleen jatkuvat, pohdi-
taan koulun ulkopuolisen tuen tarvetta, esimerkiksi lastensuojelun tuki (lastensuojeluilmoi-
tus). Perusopetuslain 45 §:n mukaan huoltaja voidaan tuomita oppilaan oppivelvollisuuden 
valvonnan laiminlyönnistä sakkoon. Poissaolomalli liitteenä (Liite 3).  
 
Koulusta poissaolon tulee aina perustua hyväksyttävään syyhyn. Työlomia tai muista hen-
kilökohtaisista syistä lupaa pyydettäessä on aina harkittava, miten poissaolon aikana te-
kemättä jääneet koulutehtävät suoritetaan.  Lomamatkoja varten koulusta voidaan myön-
tää lomaa edellyttäen, että oppilas opiskelee loman aikana itsenäisesti huoltajan valvon-
nassa niin, että koulutyö ei kärsi. Mikäli opinnoissa jälkeen jääminen, aiheutuu muista kuin 
sairaudesta johtuvista poissaoloista, sitä ei yleensä korjata tukiopetuksella. Ongelmat väl-
tetään parhaiten, kun lomamatkat pyritään tekemään koulun loma-aikoina. Henkilökohtai-
sista syistä pyydettävät lomat tulee aina anoa etukäteen kirjallisesti. Luvan enintään kol-
men päivän poissaoloon myöntää luokanopettaja tai luokanvalvoja ja tätä pitempään pois-
saoloon rehtori tai apulaisrehtori. Oppilaan tulee huolehtia poissaolon aikana opettajan 
määräämistä tehtävistä. 

 

4.4 Toiminta kriisitilanteissa ja uhka- ja vaaratil anteissa 
 
Jokaisessa Siilinjärveläisessä peruskoulussa on turvallisuussuunnitelma joka sisältää toi-
mintamallit kriisi,- uhka- ja vaaratilanteita varten. Suunnitelmien toteuttamisesta vastaa 
oppilaitoskohtainen kriisiryhmä ja koulujen turvallisuusvastaavat yhdessä rehtorin kanssa. 
 
 
 
 
 

5 Yksilökohtainen oppilashuolto 
 
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon 
palveluja, oppilashuollon psykologi- ja koulukuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta 
koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seura-
ta ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. 
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Yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon pal-
velujen järjestämiseksi kootaan monialainen oppilashuoltoryhmä.  Ryhmän kokoaa se ope-
tushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella 
kuuluu.  Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsi-
teltävään asiaan.  Ryhmän vastuuhenkilö on asian vireillepanija.  Asiantuntijoiden nimeä-
minen ryhmän jäseneksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen 
ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta.  
 

 

 
 

5.1 Yksilökohtaisen oppilashuollon toimijat 

5.1.1 Opettaja 
 
Opettajalla on vastuu siitä, että opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaiset lähtökoh-
dat ja tarpeet otetaan opetuksessa huomioon. Opetustyöhön liittyy myös ohjauksellisia ja 
oppilashuollollisia tehtäviä.  Tuen tarpeen arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu 
opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin.  Opettaja tekee yhteistyötä huoltajien ja mui-
ta oppilasta opettavien kanssa tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Mikäli opettaja 
arvioi oppilaan tarvitsevan koulukuraattorin tai aluepsykologin palveluja, hänen on viipy-
mättä otettava yhteyttä tähän yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.  

Kuva 1. Yksilökohtainen oppilashuoltoprosessi 
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5.1.2 Oppilas 
 

Mikäli oppilasta mietityttää jokin koulunkäyntiin, kavereihin, perhesuhteisiin tai omaan hy-
vinvointiin liittyvä asia, hänellä on oikeus ottaa asian puheeksi jonkun koulussa oppi-
lashuoltotyötä tekevän työntekijän kanssa. Näitä työntekijöitä ovat opettajan lisäksi koulu-
terveydenhoitaja, psykologi ja koulukuraattori. 

5.1.3 Huoltajat 
 

Huoltaja vastaa lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. Hän huolehtii oppilaan oppivelvol-
lisuuden suorittamisesta. Huoltajat pitävät säännöllisesti yhteyttä opettajiin oppilaan kou-
lunkäyntiin liittyvissä asioissa. He ilmoittavat oppilaan poissaolosta ja sen syystä viipymät-
tä. Huoltajat osallistuvat vanhempaintapaamisiin, vanhempainiltoihin sekä oppimissuunni-
telma- ja HOJKS -palavereihin.  
 
Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja (opiskeli-
jahuoltolaki 1287/2013 18§ 3mom). 

5.1.4 Koulukuraattori 
 

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin. Koulu-
kuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteis-
sa tai hänen elämässään tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia. Koulukuraattori 
tarjoaa keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa, sekä tukee oppilaita heidän sosiaalisessa 
kasvussaan. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa esimerkiksi perhee-
seen ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Tarvittaessa voidaan tehdä yhteistyötä alueen 
lastensuojelun, perheneuvolan ja terveydenhuollon kanssa. 
Koulukuraattorin tehtävät voivat liittyä yksittäisen oppilaan tukemiseen, kouluyhteisön hy-
vinvoinnin edistämiseen tai konsultatiiviseen tukeen kouluyhteisössä. Koulukuraattori toimii 
koulun työryhmissä; esimerkiksi koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä sekä oppimisen 
tuki–ryhmässä. Oppilas itse, huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin. Opet-
tajan tulee tiedottaa huoltajaa yhteydenotostaan koulukuraattoriin. 
 

5.1.5 Kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri 
 
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen 
kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun 
oppilashuollon henkilöstön kanssa. Lisäksi kouluterveydenhoitaja omalta osaltaan edistää 
kouluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on myös kannustaa oppilasta omatoimiseen hy-
vinvoinnin edistämiseen ja opettaa tälle terveitä elintapoja. Oppilaat saavat hakeutua ter-
veydenhoitajan luo itsenäisesti. Vanhemmat voivat myös ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan 
ja tulla keskustelemaan tai esimerkiksi mukaan lapsensa terveystarkastuksiin. 
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Terveydenhoitaja tekee oppilaille vuosittaiset terveystarkastukset ja niin kutsutuissa laa-
joissa terveystarkastuksissa (1., 5.- ja 8.-luokilla) tekee erityisesti yhteistyötä opettajien 
kanssa keskustelun ja huoltajan sekä oppilaan itsensä allekirjoittaman tiedonsiirtolomak-
keen avulla.  
 
Myös koululääkäri osallistuu tarvittaessa sekä yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppi-
lashuoltotyöhön ja ohjaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon piiriin. 
 

5.1.6 Aluepsykologi 
 

Aluepsykologi auttaa oppilasta ja huoltajia lasten ja nuorten oppimiseen, kasvuun ja kehi-
tykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän vaikeuksissa. Aluepsykologi arvioi 
kouluikäisen lapsen kehitystä yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Psykologi kon-
sultoi, antaa lausuntoja, ohjausta, neuvontaa, lyhyitä tukijaksoja sekä suosittaa tarvittaes-
sa tarkempia tutkimuksia ja tukitoimia. Aluepsykologi toimii koulun työryhmissä; esimerkik-
si koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä sekä oppimisen tuki–ryhmässä. 
 

5.2 Koulun oppilashuoltojärjestelyt 
 
Tähän lukuun jokainen koulu laatii oman oppilashuollon toimintamallin.  
 

5.3 Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys  

5.3.1 Kirjaaminen 
 
Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja muut oppilashuoltoa toteuttavat terveydenhuollon 
ammattihenkilöt kirjaavat yksilötapaamiset potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoi-
hin. Kuraattorit kirjaavat yksilötapaamiset kuraattorin asiakaskertomukseen. 
 
Monialaisen oppilashuoltoryhmän kokoamiseksi oppilaalta ja tämän huoltajalta pyydetään 
yksilöity, kirjallinen suostumus. Suostumus allekirjoitetaan ensimmäisen kokoontumisen 
alussa (liite 1). Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä monialaisessa asiantunti-
jaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Oppilashuoltokertomukseen (liite 2) kirjataan 
tiedot, jotka kuvaavat oppilaan oppilashuollon tarvetta sekä suunniteltuja ja toteutettuja 
tukitoimia.  Oppilashuoltokertomuksen kirjaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon am-
mattihenkilö, joka on ryhmän vastuuhenkilö eli asian vireille panija.  Kirjauksia voivat tehdä 
myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet.  Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka ete-
nee aikajärjestyksessä. Oppilashuoltokertomukseen kirjataan seuraavat asiat: 
 

• yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen 
oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot 
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• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa 
• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa 
• asian aihe ja vireille panija 
• oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arvioit, tutki-

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

tukitoimet 
• tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteutta-

missuunnitelma 
• toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot 

 
Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäk-
si merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 

5.3.2 Arkistointi 
 
Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksit-
täistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Oppilashuollon 
asiakirjojen arkistointiaika on oppilaan oppivelvollisuusaika + 10 vuotta.  

Oppilashuoltokertomus laaditaan Word-tekstinkäsittelyohjelman lomakepohjaan ja tuloste-
taan. Oppilashuoltokertomus ja huoltajan/oppilaan kirjallinen suostumus asian käsittelemi-
seksi moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä toimitetaan nimetylle rekisterinhoitajalle 
arkistoitavaksi. Oppilashuoltokertomus tulee olla suljettuna A4-kirjekuoreen, jonka päällä 
on huoltajan/oppilaan allekirjoittama suostumuslomake. Muutkin ko. asian käsittelyn yh-
teydessä saadut asiakirjat toimitetaan rekisterin vastuuhenkilölle arkistoitavaksi. Oppi-
lashuollon asiakirjojen säilyttämisessä ja toimittamisessa arkistoitavaksi tulee noudattaa 
sellaisia menettelytapoja, että asiakirjojen salassapito ei vaarannu. 

Tavoitteena on, että vuoden 2015 aikana siirrytään vaihteittain laatimaan oppilashuoltoker-
tomukset salaisten asiakirjojen käsittelyyn soveltuvaan sähköiseen järjestelmään. Huolta-
jan/oppilaan kirjallinen suostumus asian käsittelemiseksi moniammatillisessa asiantuntija-
ryhmässä sekä muut asian käsittelyn yhteydessä saadut asiakirjat toimitetaan edelleen 
nimetylle rekisterin vastuuhenkilölle arkistoitavaksi.  

 

6 Muu oppilashuoltoa tukeva yhteistyö 

6.1 Hyvinvointineuvola 
 
Hyvinvointineuvola antaa palveluita lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Yksikkö työskentelee 
lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja kasvun tukemisen peri-
aatteella pyrkien poistamaan terveen kehityksen esteitä pitkäjänteisesti ja ennaltaeh-
käisevästi niin yksilön, perheen kuin yhteisön tasolla.  
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Lapsiperheiden kotipalvelu on vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista, per-
heen omien voimavarojen vahvistamista sekä opastamista mm. lasten- ja kodinhoidossa. 
Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada sekä säännöllisenä ja suunnitelmallise-
na palveluna että tilapäisenä palveluna. Kotipalvelun palvelupyyntö tehdään ottamalla yh-
teyttä osastonhoitaja. 
 
Lastenpsykiatri tutkii, hoitaa ja konsultoi koulunkäynnin ja tunne-elämän pulmissa. Ajanva-
raus tehdään lähetteellä tai palveluohjauksen kautta. 

6.1.1 Perheneuvolapalvelut 
 
Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä lapsen kehitykseen, kasvuun ja kasvatukseen liittyvissä 
asioissa, lapsen tunne-elämän tai käyttäytymisen asioissa, perheen ihmissuhteisiin liitty-
vissä pulmissa, parisuhteen vaikeuksissa, lasta tai perhettä kohdanneen vaikean tapahtu-
man vuoksi tai jos perheessä harkitaan avioeroa tai perhe tarvitsee tukea erosta selviämi-
seen. Keskustelut perheneuvolassa ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. 
 
Hakeutuminen perheneuvolaan 
Vaihtoehto 1: 

• Asiakas ottaa yhteyden hyvinvointineuvolan palveluohjaukseen tai oman asuinalu-
eensa perheneuvolan työntekijään, joka kirjaa ylös asiakkaan perustiedot, aikatoi-
vomukset ja huolen aiheet 

• Asia menee tiimin käsiteltäväksi (tiimi kokoontuu kerran viikossa), jossa valitaan 
sopiva työntekijä, jonka jälkeen työntekijä ottaa yhteyden asiakkaaseen 

Vaihtoehto 2:                
• Ohjaava taho (esim. koulun oppilashuolto) voi kertoa asiakkaan palvelutarpeesta ja 

pyytää, että asiakkaaseen otetaan yhteyttä 
• Ohjaava taho voi asiakkaan luvalla välittää lisätietoa puhelimella, viestipiikillä tai 

sähköpostilla palveluohjauksen toimistosihteerille tai perheneuvolan työntekijälle 

6.2 Lastensuojelu 
 
Siilinjärven kunnassa lastensuojeluilmoitukset ottaa vastaan kiire- ja selvitystyöyksikkö. 
Ilmoituksen saavuttua lastensuojeluun tehdään arvio lastensuojeluasian kiireellisyydestä 
sekä siitä, käynnistääkö se lastensuojelutarpeenselvityksen. Lastensuojelutarpeen selvi-
tyksessä kartoitetaan lapsen ja perheen tilanne ja mahdollinen avuntarve. Lastensuojelu-
tarpeen perusteella päätetään, päättyykö lapsen asiakkuus lastensuojelussa vai jatkuuko 
se lastensuojelun avohuollossa. Avohuollon tukitoimia voi olla esimerkiksi lastensuojelun 
sosiaalityö, perhetyö, tukihenkilö, harrastuksen tukeminen, taloudellinen tuki tai tukiperhe-
toiminta.  
Koulun oppilashuollosta lastensuojelun yhteyshenkilönä toimii koulukuraattori. Tarvittaessa 
lastensuojelun verkostopalaveriin voidaan kutsua oppilashuollon edustaja, esimerkiksi lap-
sen oma opettaja, terveydenhoitaja tai koulukuraattori. 
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Koulun toimesta oppilaasta on tehtävä lastensuojeluilmoitus ilmoitusvelvollisuuden nojalla, 
kun oppilaasta herää huoli. Ilmoituksen tekemisestä on hyvä kertoa lapsen huoltajalle, mi-
käli se ei ole lapsen edun vastaista. Koulun henkilökunnalla on mahdollisuus konsultoida 
kunnan kiire- ja selvitystyön sosiaalityöntekijää / -ohjaajaa. Hänen kanssaan voi pohtia 
huolen alla olevaa tapausta, ilman että kertoo lapsen / nuoren nimeä. 
Lastensuojelulain (417/2007) 25§:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä opetus-
toimen henkilökunnalla on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus ilmoittaa viipy-
mättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saa-
neet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet 
tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 
Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, kun havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden 
vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää. Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä 
viipymättä. Ilmoitusvelvollisilla ei ole lain mukaan harkintavaltaa, jonka perusteella he olisi-
vat oikeutettuja siirtämään lastensuojeluilmoituksen tekemistä sen vuoksi, että itse arvioi-
vat, ettei ilmoitus todennäköisesti tule johtamaan välittömiin lastensuojelutoimenpiteisiin. 
Lastensuojeluilmoituksen tekemistä ei myöskään voi viivästyttää tai jättää tekemättä sillä 
perusteella, että arvioi jonkun muun tahon jo tehneen samasta asiasta ilmoituksen. Toisen 
tahon ilmoitusvelvollisuus ei poista omaa ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoitusvelvollisuutta ei 
myöskään poista se, että ilmoitusvelvollinen taho tietää varmuudella, että kyseinen lapsi 
tai perhe on jo lastensuojelun asiakkaana. Lastensuojeluilmoituksen tekemistä ei saa vii-
västyttää delegoimalla ilmoituksen tekemistä. Ilmoituksen tekemiseen on velvoitettu se 
henkilö, joka on saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeesta. 
(www.sosiaaliportti.fi) 
Viranomainen voi tehdä yhdessä huoltajan kanssa pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimi-
seksi tai huoltaja voi itse tehdä hakemuksen lastensuojelutarpeen selvityksen käynnistä-
miseksi.  
Opetustoimen palveluksessa olevalla on lastensuojelulain 25§:n nojalla velvollisuus salas-
sapitosäännösten estämättä tehdä ilmoitus poliisille, jos hänellä on tehtävässään tietoon 
tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta seksuaaliri-
kosta. 

6.3 Koululaisten iltapäiväkerhot 
 
1.-2. luokan oppilaille on tarjolla iltapäiväkerhoja. Tavoitteena on tukea lapsen kokonais-
valtaista hyvinvointia ja antaa lapselle turvallisuutta koulupäivän jälkeiseen aikaan ennen 
vanhempien kotiin tuloa. Iltapäiväkerhot ovat maksullisia. 
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6.4 Nuorisotyö 
 
Nuorisotyöntekijät toimivat yhteistyössä koulun kanssa. Koululta tehdään oppilaiden tutus-
tumiskäyntejä nuorisotaloille. Etsivällä nuorisotyöllä pyritään tavoittamaan nuoria, jotka 
tarvitsevat elämänhallinnan kentällä aikuisen tukea ja opastusta. Etsivä nuorisotyö tekee 
moniammatillista yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa ja tukee nuorten osallisuutta, 
joka toteutuu erilaisilla toiminnallisilla ryhmillä. Etsivä nuorisotyö tekee yhteistyötä yläkou-
luilla. 
Nuorisotoimi koordinoi vapaaehtoisuuteen perustuvaa Jelppari-tukihenkilötoimintaa. 

6.5 Seurakunta 
 
Seurakunta järjestää iltapäiväkerhotoimintaa ja harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa lapsille 
ja nuorille. Jokaisella koululla on kummina joku seurakunnan työntekijöistä. Omaan koulu-
kummiin voi ottaa yhteyttä kaikkiin koulun ja seurakunnan yhteistyöhön liittyvissä asioissa. 
Seurakunnan työntekijöiden kanssa voi neuvotella erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. 
Seurakunta pitää päivänavauksia kouluilla ja on mukana mm. seiskaseikkailussa. 
 

6.6 Poliisi 
 
Koulu tekee yhteistyötä poliisin kanssa ennaltaehkäisevää työtä liikenne-, päihde- ja tur-
vallisuusasioissa. Koulu tekee yhteistyötä poliisin kanssa myös vakaavissa akuuteissa vä-
kivalta- ja kiusaamistilanteissa.  
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Liite 1. 
Siilinjärven kunta 

xxx koulu 
 

Suostumus oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuoltoryhmässä  
(kts. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013 § 19) 

 

Oppilas ________________________________________ asian käsittelyyn yksilö-
kohtaisessa oppilashuoltoryhmässä saavat osallistua seuraavat henkilöt: 

 

Aika ja paikka: 

_______________________________________________ 

Allekirjoitukset: 

 

_______________________________   ja/tai ________________________________ 

Oppilas    ________________________________ 

    Huoltaja/huoltajat 

 

 Opettaja 
 

 

 Koulukuraattori 
 

 

 Terveydenhoitaja 
 

 

 Psykologi 
 

 

 Rehtori 
 

 

 Koululääkäri 
 

 

 Muu? 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 



 

Liite 2. Oppilashuoltokertomus – lomake ja kirjaamisohjeet 
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 20§ 
 
Siilinjärven kunta                                            Oppilashuoltokertomus SALASSAPIDETTÄVÄ 
  

 
Osallistujat     
Puheenjohtaja:  
 

Sihteeri:  

rehtori  
 

 laaja-alainen erityisopettaja  
 

 huoltaja/huoltajat  

koulukuraattori 
 

 psykologi   muu  

terveydenhoitaja  
 

 luokanopettaja    

 
Asian vireille panija   

Aihe  
 
 

 

Tähänastiset tukitoimenp i-
teet 
 

 

Asian käsittely oppilashuo l-
toryhmässä 

 

Päätetyt jatkotoimenpiteet ja 
toteuttamissuunnitelma 

 

Koulu:   
 
 
Päivämäärä:   
 
 
 

Oppilas:   

henkilötunnus: 

kotikunta: 

yhteystiedot: 

Huoltaja/huoltajat: 
 
yhteystiedot: 



 

Toteutuksesta ja seuranna s-
ta vastaavat tahot 
 

 

Mitä tietoja ja kenelle opp i-
laasta annettu 
 

 

Seuranta  
 

 

 
 

Päivämäärä       Kirjauksen tekijän allekirjoitus, nimenselvennys ja  ammatti- tai virka-asema  

 

  



 

Oppilashuoltokertomuksen kirjaaminen 

 
Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yk-
silökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä 
myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet.  Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelija-
huoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:  

• yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan 
nimi ja yhteystiedot, 

• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa, 
• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, 
• asian aihe ja vireille panija, 
• oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset,  
• toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet, 
• tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma sekä 
• toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. 

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja 
millä perusteella tietoja on luovutettu. 
 
Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan 
oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekis-
teriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. 
 
 
 



 
Liite 3. 

POISSAOLOMALLI SIILINJÄRVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perusopetuslaki (628/1998, 477/2003) 25§, 26§, 35§,  45§ 
 

Ei huoltajan ilmoitusta 

Luokanopettaja/-ohjaaja/-valvoja 
ottaa yhteyttä huoltajaan aamu-
päivän aikana 

Huoltaja ilmoittaa kouluun luokan-
opettajalle/-ohjaajalle/                    
-valvojalle ensimmäisten tuntien 
aikana 

Opettaja laittaa poissaoloselvityk-
sen Wilmaan saman päivän aikana 

Runsaat 
myöhästymi-
set 

Runsaat sa i-
raspoissaolot 

Selvittämättömät 
sekä runsaat selvi-
tetyt poissaolot 

Luvaton poiss a-
olo 

Luokanopettaja/-ohjaaja/          
-valvoja on yhteydessä oppi-
laaseen ja huoltajaan. Var-
mistetaan tuen saanti. 

Luokanopettaja/-ohjaaja/            
-valvoja on yhteydessä oppi-
laaseen ja huoltajaan. Sovi-
taan seuraamuksista ja seu-
rannasta. 

Tarvittaessa yhteys muihin 
oppilashuollon työntekijöi-
hin 

Tarvittaessa yhteys oppilashuolto-
ryhmään. Sovitaan toimenpiteistä, 
tuesta, vastuuhenkilöistä ja mah-
dollisesta koulun ulkopuolisesta 
tuesta. 

   poissaolot   jatkuvat 

Opettaja huomioi:  koulunkäynnin kokonaistilanne, tietyn päivän/tunnin poissaolot, 
epämääräiset poissaolot, puutteelliset poissaoloselvitykset, poissaolotuntien koko-
naismäärä (esim. 50 h -> huoli herää, 100 h -> tarvitaanko toimenpiteitä) 


