
Suunnitelma opiskeluhuoltotyön järjestämiseksi  
lukuvuonna 2022-2023, Kinkomaan ja Isolahden koulut, Muurame 
 
 
1) Koulun opiskeluhuollon toiminnan ohjaus 
 
Nykyisessä Muuramen perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan näin: "Muuramessa koulukohtaista 
opiskeluhuoltoryhmää kutsutaan koulun opiskeluhuoltoryhmäksi. Koulun opiskeluhuoltoryhmä voi olla 
myös yhteinen toisen koulun tai esikoulun kanssa. Koulun opiskeluhuoltotyöryhmän keskeinen tehtävä on 
yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon 
toteuttaminen ja kehittäminen. Koulun opiskeluhuoltoryhmä kartoittaa opiskeluhuollon tarpeita ja 
organisoi yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Se arvioi ja seuraa koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien tai 
ryhmien hyvinvointia sekä huolehtii siitä, että oppilaiden kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät 
tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa. Koulun opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu kouluittain vähintään 
kerran lukukaudessa." 
 
Opiskeluhuoltotyöstä, opiskeluhuoltoryhmästä ja yksilöllisestä opiskeluhuoltoryhmästä käytetään 
Muuramessa yleisesti myös nimityksiä ”oppilashuoltotyö”, ”oppilashuoltotyöryhmä” ja yksilöllinen 
oppilashuoltotyöryhmä”.  
 
Koulun opiskeluhuollon toimintaa ohjaa opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka kokoontuu Muuramessa 
nimellä Lape-ohjausryhmä. Lape- ohjausryhmä päivittää Muuramen lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaa. 
 
Opiskeluhuollon kehittämis- ja arviointityötä tekevät koulun opiskeluhuoltoryhmät yhteistyössä 
opiskeluhuollon yhteistyöryhmän kanssa. Muuramessa on sovittu, että kuntatason opiskeluhuollon 
ohjausryhmä muodostuu ns. Lape-ohjausryhmästä.  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on 
päivitetty viimeksi vuoden 2019 aikana.  
 
Kunnan opetussuunnitelman opiskelija/oppilashuoltoa koskevassa osiossa korostetaan, että 
opiskeluhuoltotyöhön osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ovat 
kaikki toimet, jotka edistävät mm: 

 opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen seurantaa 

 terveellisyyden ja turvallisuuden edistämistä ja seurantaa 

 osallisuutta ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia 

 toimintatapojen kehittämistä 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/Muurame/luku8/8-2 

Kunnan nettisivulla (peda.net –sivut) on kuvattu oppilas/opiskelijahuollon toimintamalleja. Lisäksi koulun 
henkilökunnalla on toimintaohjeita poissaoloihin puuttumiseksi ja haastavan käyttäytymisen tilanteisiin. 
 
Koulukohtaisena opiskeluhuoltoryhmänä toimii Kinkomaan ja Isolahden koulujen yhteinen johtoryhmä, jota 
täydennetään kulloinkin tarvittavalla tavalla asiantuntijoita ja/tai huoltajien ja oppilaiden edustajia.  
 
Kinkomaan ja Isolahden koulujen yhteisenä johtoryhmän kokoonpano lv 2022-2023 on: rehtori Pasi Heikkilä 
(pj), vararehtori Suvi Sillanpää (varapj), Pauliina Suni (vastuuopettaja Isolahti), Jussi Muilu (luokanopettaja) 
ja Minna Kuhn (luokanopettaja). Sama ryhmä toimii myös tarvittaessa koulun kriisiryhmänä, jota kuitenkin 
täydennetään tarvittaessa asiantuntijoilla. Kriisiryhmä kokoontuu tarvittaessa.  
 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/Muurame/luku8/8-2


 

2) Yhteisöllinen opiskeluhuolto 
 
Koulun opiskeluhuoltoryhmällä on tärkeä rooli oppilaiden varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän toiminnan 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Keskeinen tehtävä on myös yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
toteuttaminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä kaikkien 
koulussa työskentelevien aikuisten kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on koulun 
toimintakulttuurin avoimuus ja kaikkien toimijoiden osallisuus. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on avoin 
laajasti henkilöstön kehitysideoille ja huolenaiheille.  
 
Yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmän koordinaatiota johtaa rehtori ja siihen ryhmään kuuluvat Kinkomaan ja 
Isolahden koulujen yhteisen johtoryhmän jäsenet, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori, 
kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa oppilaiden ja vanhempien edustajat. Lisäksi voidaan kutsua 
edustajia erilaisista koulun sidosryhmistä. Oppilaiden edustajat pääsääntöisesti pyritään löytämään 
oppilaskunnan hallituksesta ja huoltajien edustajat koulujen vanhempainkerhoista. Lukuvuonna 2022-2023 
pyritään siihen, että huoltajien edustajat olisivat samat kaikissa kokouksissa. Huoltajien edustajille varataan 
mahdollisuus osallistua etänä kokouksiin.  
 
Koska yhteisöllisestä opiskeluhuoltoryhmästä käytännössä tulee aika iso, tarvitaan pienempi ryhmä, joka 
koordinoi toimintaa käytännössä ja tekee mm. vuosittaisen suunnitelman opiskeluhuoltotyön 
järjestämiseksi. Tätä koordinaatioryhmää johtaa rehtori ja jäseninä siinä ovat Kinkomaan ja Isolahden 
koulujen yhteisen johtoryhmän jäsenet. Lisäksi tarvittaessa mukaan pyydetään muita asiantuntijoita ja/tai 
huoltajien ja oppilaiden edustajia. Koulujen yhteisen johtoryhmän kokouksista pyritään löytämään tarpeen 
mukaan aikaa työn hoitamiseksi 
 
Yhteisöllisen opiskeluhuollon tapahtumien pitäisi olla luonteeltaan väkeä kokoavia ja yhteisön kehitystä 
tukevia.  
 
 

3) Yksilöllinen opiskelijahuolto 

 
Yksilölliset opiskelijahuoltopalvelut muodostuvat tarvittavien opettajien, koulukuraattorin ja –psykologin,  
kouluterveydenhoitajan ja –lääkärin palveluista sekä tarpeen mukaan moniammatillisesti koottavasta 
yksilön oppilashuoltoryhmästä. Oppilas pääsee terveydenhoitajalle tämän läsnäolopäivinä ilman 
ajanvarausta. Koulupsykologin tai – kuraattorin tapaaminen on pystytty järjestämään seitsemässä 
koulupäivässä tai kiireellisen asian vaatiessa kahden koulupäivän sisällä.  
 
Yksilön opiskelijahuoltoryhmä 
 
Yksilön opiskelijahuoltoryhmä on oppilaan ympärille koottu oppilashuoltolain mukainen moniammatillinen 
asiantuntijaryhmä. Se kootaan oppilashuoltolaissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Oppilashuoltolaki 
korostaa oppilaan oman mielipiteen huomioimista ja yksilöllisen oppilashuollon vapaaehtoisuutta. 
Tapauskohtaisesti mietitään oppilaan ja/tai tämän huoltajan kanssa ryhmän kokoonpanoa. Mukaan voidaan 
kutsua oppilaan, tämän huoltajien ja luokanvalvojan lisäksi: luokanopettaja, erityisopettaja, koulunkäynnin 
ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, rehtori, vararehtori.  Tarvittaessa mukaan voidaan 
pyytää oppilaan ja/tai huoltajan suostumuksella myös koulun ulkopuolisia tahoja kuten sosiaalityöntekijä, 
perheohjaaja, nuorisotyöntekijä jne. 
 
Koollekutsuja puhuu luvasta huoltajan kanssa. 
 

 ehdotetaan huoltajille aikaa 



 koollekutsuja kutsuu edellä mainituista henkilöistä paikalle tarvittavat ja varaa ajan koulun 
peda.net -nettisivujen varaukset –osiosta 

 ensimmäinen kokoontuminen järjestetään isomman ryhmän voimin uutena tulevassa asiassa, 
jatkotapaamiset voidaan suorittaa oppilaan asioissa pienemmän ryhmän kanssa 

 opiskelijahuoltohenkilöstö on varautunut pitämään yksilöllisen opiskelijahuollon tapaamisia 
iltapäivisin seuraavina päivämäärinä 

- Kinkomaa syksy 2021: to 19.8., to 23.9., to 14.10, to 11.11 ja to 9.12.  
- Kinkomaa kevät 2022: to 27.1, to 17.2., to 17.3, to 7.4 ja to 5.5. 
- Joka kerran kaksi aikaa klo 13.40-14.40 ja 14.50-15.50. 

 - Isolahden koulun osalta yksilöllisen opiskelijahuollon tapaamiset sovitaan tapaukohtaisesti 
 
Yksilöllinen opiskelijahuoltoryhmä kootaan lapsen ja perheen tueksi. Tavoitteena on, että lapsi näkee 
tarpeen ja kokee tilanteen hyvänä. 
 
Ne yksilön opiskelijahuoltoryhmän jäsenet, jotka ovat saaneet lapsen asioiden hoidosta huoltajan 
suostumuksen voivat vaihtaa keskenään asian käsittelyn vaatimaa tietoa. Yksilön oppilashuoltoryhmän 
jäsenet voivat myös konsultoida tarvitsemiaan henkilöitä. Hyvä käytäntö luottamuksen ylläpitämiseksi on 
se, että oppilaalle ja huoltajalle kerrotaan mahdollisesta konsultoinnista. 
 
Konsultaatiota luokanvalvojille ja yksilöllisten opiskelijahuoltoryhmien jäsenille 
Lukuvuoden 2022-2023 aikana koulupsykologi ja koulukuraattori järjestävät konsultaatioaikoja tarvittaessa. 
Opettajat voivat konsultoida oppilaan nimeä mainitsematta.  
 

4) Suunnitelma kolmiportaisen tuen järjestämiseksi 
 
Kolmiportaisen tuen asioita voidaan tuoda esiin yksilön opiskelijahuollon palavereissa yhteistyössä 
huoltajan kanssa ajanvarauksella. Lisäksi voidaan erikseen sopia aika kolmiportaisen tuen päätöksille, jossa 
tarvitaan rehtoria. Tällöin siis moniammatillisen opiskelijahuoltopalaverin pitämisen jälkeen tehdään 
rehtorin, erityisopettajan ja tarvittavien luokanopettajien palaverissa mahdollisia tuen portaalta toiselle 
siirtämisiä ja käsitellään pedagogisia järjestelyjä kolmiportaiseen tukeen liittyen.   
 
 

5) Joitakin käytännön suunnitelmia lukuvuodelle 2022-2023 
 
Lukuvuoden aluksi kartoitetaan sekä Kinkomaan että Isolahden koulujen kokonaistilannetta luokittain. Näin 
saadaan selville oppilashuollollisia tarpeita ja voitiin arvioida resurssien riittävyyttä. Kinkomaalla tämä 
palaveri on 6.92022. ja Isolahdessa 15.9.2022 
 
Yhteisöllisiä oppilas/opiskeluhuollon tapaamisia järjestetään ainakin 3.10.2022 (Kinkomaan oppilaskunnan 
edustus), 13.3.2023 (Isolahden oppilaskunnan edustus) sekä arviointikertana 17.4. 2023. Näihin tapaamisiin 
pyritään löytämään Isolahden ja Kinkomaan koulujen vanhempainkerhoista 2-3 pysyvää edustajaa ja heille 
varajäsenet. Huoltajille varataan mahdollisuus osallistua palavereihin etänä. Oppilaskunnat sopivat 
oppilasedustajat kokouksiin.  
 
Lisäksi lukuvuoden aikana pyritään järjestämään koko kunnan yhteisiä kasvatusteemaisia vanhempainiltoja 
tai  -tapahtumia. Näistä tiedotetaan tarkemmin lukuvuoden mittaan Wilmassa, kun suunnitelmat 
tarkentuvat.  
 


