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1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat 

oppilashuoltopalvelut 

 

Minna Canthin yläkoulun koulun oppilasmäärä on noin 650 oppilasta. Koulussamme on noin 30 

opetusryhmää luokka-asteilla 7.-10., joista neljä on erityisopetuksen pienryhmiä (mukaan lukien 

Tekevä 9- ja Silta 10- luokat). Pienluokan opiskelijat integroituvat mahdollisuuksien mukaan omiin 

yleisopetuksen kotiluokkiinsa. 

Minna Canthin koulussa on seitsemän erityisopettajaa, joista kolme toimii laaja-alaisina 

erityisopettajina ja neljä erityisluokanopettajina. Erityisluokanopettajista kaksi toimii joustavan 

perusopetuksen Tekevä 9 –ja Silta 10-luokissa, joiden tilat sijaitsevat osoitteessa Kauppakatu 48.  

Koulun koon kasvu on viime vuosina näkynyt oppilashuollon kokonaistarpeen kasvuna. 

Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on ma-to klo 8-15 ja pe 8-14. Ajanvaraukseton avovastaanotto 

on päivittäin klo 12-13. Koululääkäri on paikalla tiistaisin, jonne ajanvaraukset tehdään 

terveydenhoitajan kautta.  Oppilaille tehdään vuosittain terveystarkastus. 8. luokalla tehdään laaja-

alainen terveystarkastus, johon kuuluu käynti koululääkärillä. Tarkastus on välttämätön, jotta oppilas 

saa nuorison terveystodistuksen. 

Koulukuraattorin ja -psykologin työn tavoitteena on oppilaan, vanhempien ja koulun tukeminen niin, 

että oppilas selviytyisi koulunkäynnistä mahdollisimman hyvin omien edellytystensä mukaisesti ja 

saisi tarvitsemansa tuen. Tapaamisia varten tarvitaan ajanvaraus. 

Koulukuraattoripalvelut 

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön asiantuntija. Koulukuraattorilta saa apua, kun 

lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä (esim. levottomuus, poissaolot, koulumotivaatio), 

kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. 

Koulukuraattori 

- toimii yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän, sekä tapauskohtaisesti yksilökohtaisen 

asiantuntijaryhmän ja moniammatillisen kokouksen jäsenenä 

- tarjoaa keskusteluapua lapsille ja vanhemmille erilaisissa ongelmatilanteissa 

- tekee yhteistyötä vanhempien, opettajien ja erityisopettajien kanssa toimivien ratkaisujen 

löytymiseksi 

Koulukuraattori on tavattavissa Minna Canthin koululla pääsääntöisesti maanantaisin ja 

keskiviikkoisin. Kuraattorin tavoittaa numerosta 044 718 4118. 

Koulupsykologipalvelut 

Koulupsykologi voi tarjota tukea oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään (mieliala, pelot, 

ahdistus) ja käyttäytymiseen liittyvissä kysymyksissä keskustelukäynnein ja psykologisin tutkimuksin. 

Koulupsykologin tutkimuksessa selvitetään oppilaan oppimiseen liittyviä taitoja kuten muistia, 

päättelyä ja kielellisiä taitoja usein erilaisia tutkimustehtäviä teettämällä. Koulupsykologi tarjoaa 

konsultaatiota myös vanhemmille edellä mainittuihin kysymyksiin liittyen, osallistuu 

moniammatillisiin- ja yksilökohtaisiin asiantuntijaryhmiin, ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin sekä 

muiden palveluiden piiriin sekä toimii yhteistyössä oppilaan asioissa muiden oppilashuollon 

toimijoiden ja palveluverkostojen kanssa.  



Koulupsykologi on tavattavissa Minna Canthin koululla pääsääntöisesti maanantaisin. 

Koulupsykologin tavoittaa numerosta 044 7181915. 

Muut tukipalvelut 

Koulun ulkopuolisina tukitahoina ovat Nuorten Palvelu SIHTI ja Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut, joihin oppilaita ohjataan tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään lisäksi KYS:n 

Lasten- ja nuorisopsykiatristen osastojen sekä Alavan sairaalakoulun kanssa.  

Lastensuojeluilmoitukset Kuopiossa 

 

Ennen lastensuojeluilmoituksen tekoa, lastensuojelusta voi pyytää matalan kynnyksen 

konsultaatiota. Lastensuojeluilmoitukset ja pyynnöt lastensuojelutarpeen arvioimiseksi käsitellään 

Lastensuojelutarpeen arviointiyksikössä seitsemän arkipäivän sisällä ja arvioidaan, tarvitaanko 

kiireellisiä toimenpiteitä vai aloitetaanko lastensuojelutarpeen selvitys (LsL 27 §). 

Lastensuojelutarpeen selvityksessä tavataan lasta ja vanhempia ja selvitetään lapsen ja perheen 

tilannetta ja lapsen kasvuolosuhteita. Selvityksen perusteella päätetään, jatkuuko lastensuojelun 

asiakkuus ja tarvitaanko lastensuojelun tukitoimia. 

 

  



2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 

 

Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja 

huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Työssä tulee turvata se, että oppilaan ja huoltajan 

näkemyksiä kuunnellaan. Koulun oppilashuoltotyöstä ja sen menettelytavoista tulee antaa tietoa 

oppilaalle ja huoltajalle. Huoltajalle tulee antaa tietoa siitä, miten oppilasta koskevan 

oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu. 

 

Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä yhteistyössä 

kunnan sosiaali - ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten 

kanssa.  Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti rehtorin kokoon kutsumana. 

Oppilashuoltoryhmä tarjoaa väylän yhteistyölle kodin, koulun sekä oppilashuollon palvelujen 

asiantuntijoiden, paikallisten tukiverkostojen, lastensuojeluviranomaisten sekä poliisin kanssa. 

Oppilashuollollinen tuki keskittyy koulunkäyntiin sekä lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukemiseen. Oppilashuoltotyössä on keskeistä kasvu- ja 

oppimisympäristön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, seuranta ja arviointi 

kouluyhteisössä. Oppilaan koulunkäynnin eri siirtymävaiheissa (esikoulu-alakoulu-yläkoulu-jatko-

opinnot) oppilashuollon yhteistyön merkitys oppilaan ohjauksessa korostuu. Tiedonkulku oppilaan 

koulunkäynnistä tulee turvata opettajan vaihtuessa. 

Oppilashuoltotyöhön kuuluu myös henkilöstön, oppilaiden, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden 

tarpeenmukainen perehdyttäminen oppilashuollon järjestämistä koskevaan suunnitelmaan sekä 

muihin turvallisuutta ja hyvinvointia koskeviin suunnitelmiin. Suunnitelmia päivitetään, seurataan ja 

arvioidaan asiakirjoissa määritellyillä tavoilla. 

2.1. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Minna Canthin koulussa 

Minna Canthin koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään osallistuvat rehtorin ja apulaisjohtajan 

lisäksi erityisopettajat, oppilaanohjaajat, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi 

sekä vanhempien ja oppilaiden edustajat. Tapaamisiin kutsutaan myös muita koulun 

toimintakulttuuriin liittyviä tahoja (esim. kirkon, erityisnuorisotyön yms. toimijoita). 

Ryhmän toimintaan kuuluu kouluyhteisön kehittämiseen ja hyvinvointiin liittyvien teemojen 

käsitteleminen. Etenkin koulun oppilaiden ääni pyritään tuomaan kuuluville yhteisöllisen 

oppilashuoltoryhmän kautta. Oppilaskunnasta valitut edustajat tuovat ryhmään oppilaiden 

näkökulmia pyydettyihin teemoihin ja heidän on tätä kautta myös mahdollista tuoda esiin uusia 

teemoja kouluyhteisön kehittämiseksi. 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa lukuvuoden aikana. Ryhmän 

vuotuinen toiminta kuvataan Minna Canthin koulun vuosisuunnitelmassa. Oppilashuoltoryhmän 

toiminnan arviointi toteutetaan lukuvuoden viimeisessä tapaamisessa. 

Matalan kynnyksen oppilashuoltotyötä tehdään kuitenkin aina tarvittaessa erilaisilla 

asiantuntijakokoonpanoilla. 

2.2. Opiskelun nivelvaiheet yläkouluun sekä jatko-opintoihin siirryttäessä 

Yläkoulun oppilaanohjaajat ja laaja-alaiset erityisopettajat kiertävät vuosittain kevättalvella 

oppilaaksiottoalueen alakouluilla kertomassa 6.- luokkalaisille tulevasta yläkouluopiskelusta sekä 

Minna Canthin koulusta. Kuopion kaupungilla on tämän lisäksi toukokuussa yhteinen 



tutustumispäivä, jolloin yläkoulun aloittavat oppilaat pääsevät käymään tulevassa yläkoulussaan. 

Tällöin suoritetaan myös luokkiin jakaminen sekä tulevien luokanohjaajien esittely. Tulevien 7.-

luokkalaisten huoltajille järjestetään vuosittain vanhempainilta. 

Luokkien muodostaminen tehdään yhteistyössä lähettävän koulun luokanopettajien ja 

erityisopettajien kanssa. Minna Canthin koulussa luokkien muodostamisesta vastaavat laaja-alaiset 

erityisopettajat ja rehtori. Oppilaan mahdolliset tehostetun tai erityisen tuen tarpeet pyritään 

huomioimaan mahdollisimman hyvin jo tässä vaiheessa. 

Yläkoulun alkaessa kiinnitetään erityistä huomiota 7. luokkien ryhmäytymiseen. Minna Canthin 

koulun tukioppilaat järjestävät ryhmäytymistä tukevan teemapäivän uusille 7.- luokkalaisille. 

Ensimmäisten kouluviikkojen aikana käydään luokanohjaajan, opinto-ohjaajan ja aineenopettajien 

kanssa läpi tehostetusti koulun toimintatapoja, sekä tehdään ryhmäytymistä tukevia toiminnallisia 

tehtäviä. Lisäksi Tekevä ja Silta –luokat tekevät tahollaan ryhmäyttäviä retkiä ja leirejä lukuvuoden 

alkaessa.  

Koulun päättöluokkalaiset osallistuvat vuosittain mm. "Avoimet ovet"-päivään, jolloin oppilaat voivat 

tutustua useampiin aloihin saman päivän aikana. Oppilas voi myös halutessaan käyttää 9.luokalla 

olevat työhön tutustumisjaksosta viikon tutustumalla ammatilliseen koulutukseen. Myös yksittäisen 

oppilaan tutustumiskäynnit eri paikkakunnalla oleviin oppilaitoksiin ovat mahdollisia.  

Päättöluokkavaiheessa opinto-ohjaajat ja erityisopettajat tekevät yhteistyötä sujuvan jatko-

opintoihin siirtymisen varmistamiseksi (jatko-opintojen suunnittelu, lausunnot sekä tiedonsiirto). 

Mukana tässä vaiheessa ovat oppilaan huoltajat sekä tarvittaessa muut sidosryhmät. 

Eri oppilaitokset järjestävät myös huoltajille vanhempainiltoja nuorten jatko-opinnoista.  Tarkemmat 

tiedot jatko-opintoihin ohjauksesta on kerrottu ohjaussuunnitelmassa.  

 

2.3 Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 

tarkastukset 

Minna Canthin koulussa suoritetaan: 

• Riskien ja vaarojen kartoitus kolmen vuoden välein. Kartoituksesta vastaa koulun 

työhyvinvointipari.  

• Palo- ja pelastussuunnitelman tarkastukset vuosittain sekä tarvittaessa useamminkin 

erilaisten muutosten myötä (esim. remontit). 

 

2.4. Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 

Minna Canthin koulussa kehitetään terveydenhuollon yhteistyötä kotitalouden, terveystiedon sekä 

liikunnan oppiaineiden kanssa 8. -luokkalaisten laajojen terveystarkastusten sekä joka toinen vuosi 

toteutettavan THL:n kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta. 

2.5. Minna Canthin koulun järjestyssäännöt 

Järjestyssäännöt löytyvät koulun kotisivuilta. 

2.6. Poissaolot ja niiden seuranta 



Minna Canthin koulussa noudatetaan Kuopion kaupungin yleistä poissaolojen seuranta- ja niihin 

puuttumisohjetta. Seitsemänsien luokkien luokanohjaajat kertovat poissaoloihin liittyvistä 

menettelytavoista huoltajille seitsemännen luokan vanhempainillassa koulun alkaessa. 

Oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolosta (syy ja mahdollinen kesto) 
mahdollisimman pian. Ensisijaisena ilmoituskanavana Minna Canthin koulussa käytetään Wilma -
järjestelmää, jonka kautta huoltaja tekee ilmoituksen luokanohjaajalle. Luokanohjaaja huolehtii, että 
jokaisesta poissaolosta saadaan luotettava selvitys. Luokanohjaaja myös valvoo oppilaiden 
poissaoloa ja puuttuu niihin matalalla kynnyksellä. 
 
Poissaoloihin puuttuminen voi olla tarpeen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

- selvittämättömät ja luvattomat poissaolot 
- toistuvat poissaolot tietyiltä päiviltä tai tunneilta 
- runsaat myöhästelyt 
- selvitetyt poissaolot, kun ne ovat jatkuvia tai niitä on paljon (n. 30 h/kk) 
- jos poissaolojen syynä oleva sairaus ei ole selkeä ja poissaolo jatkuu pitkään ilman lääkärin 

tai hoitavan tahon lausuntoja 
- jos oppilaan suoriutumisen taso laskee merkittävästi. 

 
Ensimmäinen yhteydenotto kotiin tulee kuitenkin tehdä heti, kun koulun aikuiselle tulee huoli 

oppilaan poissaoloista ja niiden vaikutuksesta koulunkäyntiin. Tällöin poissaolotuntimäärän ei 

tarvitse ylittää 30 h/kk. Tällöin on syytä käydä keskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa poissaolojen 

määrästä, syystä/syistä ja poissaolojen vaikutuksesta koulunkäyntiin.  

 

Tarvittaessa oppilaalle ja huoltajalle tarjotaan mahdollisuutta yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän 

kokoamiseen. Mikäli poissaoloihin ei saada riittävää selvitystä tai syytä, tulee harkittavaksi 

lastensuojeluilmoituksen teko Kuopion kaupungin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Koulu on 

velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos oppilas on ollut poissa yli 100 tuntia lukuvuoden 

aikana eikä terveydentilan selvittelyssä tai muussa puuttumiskäytännössä ole löytynyt hyväksyttävää 

syytä poissaoloihin 

 

Lomamatkoja varten anotaan lupa etukäteen. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää 

luokanohjaaja, muutoin rehtori. Lomaa anottaessa oppilaan tulee sopia aineenopettajien kanssa 

koulutehtävien hoitamisesta poissaolon aikana viikkoa ennen suunniteltua poissaoloa. Lomamatka ei 

yleensä oikeuta tukiopetukseen. 

Jos oppilas sairastuu koulussa, hänen on viipymättä käännyttävä terveydenhoitajan tai opettajan 

puoleen saadakseen luvan koulusta poistumiseen.  

2.7. Tapaturmat 

Koulun järjestyssäännöt on laadittu siten, että niitä noudattamalla ehkäistään myös tapaturmia. 

Tapaturman sattuessa koulun jokaisella aikuisella on velvollisuus antaa ensiapua. 

Kouluterveydenhoitaja jatkaa tarvittaessa hoitotoimenpiteitä sekä arvioi oppilaan 

jatkohoidontarpeen.  

2.8. Päihteet 

Minna Canthin koulussa annetaan päihdevalistusta terveystiedon oppitunneilla ja tehdään aihepiiriin 

liittyvää yhteistyötä kouluterveydenhoitajan sekä koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa 

(mm. poliisi). Minna Canthin koulussa on laadittu myös oma päihdesuunnitelma (Liite 1). 

http://intra.kuopio.fi/group/hr_520003_perusopetus-ja-nuorisopalvelut/ohjeet-ja-lomakkeet/-/wiki/Main/Oppilaiden+poissaoloihin+puuttuminen


Päihteiden käyttö koulussa on kielletty. Mikäli oppilaalla on hallussaan tupakkatuotteita, alkoholia 

tai muita päihteitä, ne takavarikoidaan ja otetaan yhteys oppilaan huoltajaan. 

Mikäli oppilas tavataan koulualueella koulupäivän aikana päihtyneenä, otetaan välittömästi yhteys 

huoltajaan. Asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus.  

2.9. Koulukuljetukset 

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualue on tiedotteessaan 28.2.2018 ohjeistanut 

oppilaiden huoltajia koulukuljetusten periaatteista: 

 http://intra.kuopio.fi/documents/55444/2705883/Kuljetusohje+huoltajille+2016-

2017+16.12.2016/99279f78-fc15-4e5d-b711-fd23fec900c2  

Oppilaiden tulee koulukuljetusta odottaessaan huomioida muut kanssamatkustajat ja käyttäytyä 

siten, ettei omalla toiminnallaan aiheuta itselleen tai toisille vaaratilanteita. Liikennesääntöjä tulee 

noudattaa. 

2.10. Oppilaiden suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

Minna Canthin koulun oppilaita pyritään suojaamaan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

yhteisöllisyyden tunteen luomisen ja kehittämisen, yhdessä tekemisen, välittömän puuttumisen ja 

nollatoleranssin keinoin.  

Jokaisella koulun henkilökuntaan kuuluvalla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen sen 

huomatessaan. Minna Canthin koulussa on kahden opettajan muodostama tiimi, joka on tarvittaessa 

apuna selvittämässä koulussa tapahtuneita kiusaamistapauksia.  

Koulun periaatteena on, että kiusaamistapausten selvittelyssä otetaan aina yhteys osapuolten kotiin 

sekä selvittely dokumentoidaan.  

Selvittelytilanteita varten on olemassa valmis malli, jonka pohjalta kiusaamisasiaa voidaan selvittää. 

Ennen varsinaista selvittelyä kerätään faktat ja kuullaan eri osapuolia ja heidän näkökulmansa 

asiaan. Lopulta pyritään järjestämään tapaaminen, jossa kiusaaja ja kiusattu kohtaavat. Tarvittaessa 

selvittelyyn otetaan mukaan esimerkiksi silminnäkijöitä tai oppilaiden vanhempia.  

2.11. Toiminta kriisi- ja uhkatilanteissa 

Minna Canthin koulussa noudatetaan kriisisuunnitelmaa, joka päivitetään vuosittain. 

Koulun kriisisuunnitelmasta huolehtii koulun turvallisuusvastaava yhteistyössä tyhy-parin kanssa. 

 

  

http://intra.kuopio.fi/documents/55444/2705883/Kuljetusohje+huoltajille+2016-2017+16.12.2016/99279f78-fc15-4e5d-b711-fd23fec900c2
http://intra.kuopio.fi/documents/55444/2705883/Kuljetusohje+huoltajille+2016-2017+16.12.2016/99279f78-fc15-4e5d-b711-fd23fec900c2


3. Yksilökohtainen oppilashuolto 

Oppilashuollon tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren hyvää oppimista, kasvua ja kehitystä. 

Terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön luominen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 

edistäminen ovat osa tätä tehtävää.  

Oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, joita ovat kouluterveydenhuollon palvelut, 

oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä moniammatillinen yksilökohtainen 

oppilashuolto. 

 

3.1. Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän toiminta  

Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle se henkilö, jolla herää huoli nuoren kasvuun, 

kehitykseen, sosiaaliseen hyvinvointiin tai oppimiseen liittyvistä asioista. Vireillepanon voi tehdä 

myös oppilas itse tai hänen huoltajansa. 

Ryhmän kokoonpano on yksilökohtainen ja se riippuu nuoren tuen tarpeesta. Yleisimmin ryhmän 

muodostavat nuori, hänen huoltajansa, luokanohjaaja, erityisopettaja sekä terveydenhoitaja, 

kuraattori tai koulupsykologi. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan myös koulun ulkopuolisen tukitahon 

edustajia. Oppilas tai hänen huoltajansa voi vaikuttaa ryhmän kokoonpanoon, jos hän/he kokevat 

jonkun henkilön läsnäolon vaikeuttavan asioiden käsittelyä. 

Ryhmän kokoamiseksi pyydetään oppilaalta ja /tai hänen huoltajaltaan kirjallinen lupa, jota varten 

on olemassa kaupungin virallinen lomake.  

Yksilöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamisessa käydään läpi nuoren elämään liittyvät 

ongelmakohdat sekä jo mahdollisesti toteutetut tukitoimet. Keskustelun tarkoituksena on 

suunnitella yhdessä tukitoimet, niiden toteutus, vastuuhenkilöt sekä seuranta. Tapaamisesta 

laaditaan oppilashuoltokertomus, johon edellä mainittujen kohtien lisäksi kirjataan sopimus tietojen 

luovuttamisesta ryhmän ulkopuolisille henkilöille, kuten esim. nuorta opettaville opettajille. Nuoren 

tilannetta arvioidaan tarvittaessa useammilla tapaamiskerroilla, joista kaikista laaditaan erillinen 

oppilashuoltokertomus. Oppilashuoltokertomukset säilytetään rehtorin työhuoneessa erillisessä 

lukkokaapissa. 

3.2. Yksilökohtaisen oppilashuollon tukitoimien järjestäminen 

3.2.1. Mikäli nuori opiskelee sairaalakoulussa tai muutoin poikkeavin opetusjärjestelyin, toimii 

luokanohjaaja ja/tai kyseisen luokan erityisopettaja yhteyshenkilönä sairaalakouluun tai muihin 

tarvittaviin tahoihin (esim. avohuollon tukitoimenpiteinä tehdyt sijoitukset asumisyksiköihin) . 

3.2.2.Mikäli oppilaalle tulee useita kurinpitorangaistuksia, hänelle tai hänen huoltajalleen tarjotaan 

mahdollisuutta yksilökohtaiseen oppilashuoltoryhmään, jossa käydään läpi koulunkäynnin 

tukemista.  

3.2.3. Oppilaat saavat kouluruokailussa erityisruokavalionsa mukaisen aterian terveydenhoitajan 

koulun keittiöhenkilökunnalle tekemän sähköisen ilmoituksen kautta. Yläkouluikäisten nuorten 

oletetaan pystyvän huolehtimaan lääkityksestään koulupäivän aikana omatoimisesti. 

 

  



4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän 
huoltajiensa kanssa   

Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä on mukana vanhempien ja oppilaiden edustajat. Rehtori 

valitsee vuosittain vaihtuvat vanhempien edustajat halukkaista osallistujista ja oppilaskunta valitsee 

oppilaiden edustajat, joita on kaksi. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon tarjotaan aina huoltajalle 

mahdollisuus osallistua, ellei oppilas sitä nimenomaan kiellä ja terveydenhoidon ammattihenkilöstö 

on katsonut lapsen/nuoren kyvyn riittävän hyväksi arvioida omien ratkaisujensa ja päätöstensä 

vaikutuksia tai huoltajien läsnäolo tuo selvän uhkan lapsen psyykkiselle tai fyysiselle hyvinvoinnille. 

Oppilashuoltosuunnitelma on nähtävissä koulun kotisivuilla.   

 

5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen   

Koulu tekee koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman, jota yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 

seuraa. Lisäksi suunnitelman perusteella suunnitellaan koulun toimintaa ennaltaehkäiseväksi. 

Seurannan apuna käytetään myös kouluterveyskyselyitä sekä terveystarkastusten yhteenvetoja. 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja koulukohtainen 

oppilashuoltosuunnitelma päivitetään lukuvuosittain tai tarvittaessa. Rehtori kutsuu yhteisöllisen 

oppilashuoltoryhmän koolle ja valmistelee esityksen oppilashuoltosuunnitelmasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


