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YKSIKKÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ 

Kuvaus yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän toiminnasta (kokoonpano, kokoontuminen, tehtävät) 
 
Länsi-Orimattilan päiväkodin yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä koostuu päiväkodinjohtajasta, 
esiopetusryhmän henkilökunnasta, varhaiskasvatuksen erityisopettajasta, koulupsykologista ja 
koulukuraattorista. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin. 
Syksyn 28.9.2021 oppilashuoltotyöryhmän aiheena on oppilashuollon vuosisuunnitelman laatiminen. 
Oppilashuoltoryhmän toisen tapaamisen aiheena on oppilashuollon kuulumiset ja suunnitelman 
päivittäminen 18.1.2022.  
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on esiopetustoiminnassa säännöllisesti mukana. Tarvittaessa 
konsultoimme, koulupsykologia, koulukuraattoria, terveydenhoitajia. 
 

 

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 

Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 
 
Toimintakaudella 2021-2022 Länsi-Orimattilan päiväkodissa on 11 esiopetusikäistä lasta. 
 
Käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut: 
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Salla Tuutti, 044 7813783 
Koulupsykologi, Kati Leivonen, 044 781 3808 
Koulukuraattori Katri Engström, 044 781 3876 
Kouluterveydenhoitaja; neuvolaterveydenhoitaja 
 



Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 

- Tehdään yhteistyötä lasten hyvinvointia ja terveyttä tukevien tahojen kanssa 
- Lasten hyvinvoinnin toteutuminen taataan arjessa kiireettömällä toiminnalla ja havainnoimalla 

ja kuuntelemalla lapsiryhmää ja tartutaan mahdollisiin tarpeisiin 
- Lasten yksilöllinen kohtaaminen päivittäin, tuen tarpeiden huomiointi arjen ratkaisuilla, 

kuvatukea, yleisen tuen turvaaminen 
 
- Henkilökunta on sitoutunut ryhmäntoimintaan, tiimisopimus, ryhmävasu, toimintasuunnitelma 
- Toiminnan suunnittelua ja oppimisympäristön muokkaamista tehdään yhdessä lasten kanssa. 
- Lasten osallistaminen osaksi arkea 
- Esiopetusryhmän yhteiset sopimukset luodaan toimintakauden alussa 
- Esiopetuksen sopimuksista tukena taulu, jossa lasten kanssa sovitut asiat ja kivan 

kaveruuden periaatteet kuvitettuna 
- Pienryhmätoiminta ja lähiympäristön aktiivinen hyödyntäminen 
- Toimintakauden alussa erityinen huomio lasten ryhmäytymiseen, vuorovaikutusleikit, 

pienryhmät, jotta kukaan ei jäisi yksin 
 
- Tiedonsiirtopalaverit sekä nivelvaiheen tiedonsiirto esiopetuksesta kouluun 
- Koulukuraattoripalvelut tarvittaessa lapsi, huoltajia ja henkilökuntaa varten. Kaikille tukea. 
- Tiedon jakaminen tärkeää koko ryhmänhenkilöstölle, viikkosuunnitelma ja tiimipalaverit 

säännöllisesti, pedagogiset tiimit ja koko talon yhteiset palaverit, hoitajien tiimit 
- Suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä käydään, tämä 

käydään läpi koko henkilöstön kanssa 
- Positiivinen pedagogiikka, tsemppitarrat tukena hyvän huomaamisessa, syrjäytymisen 

ehkäiseminen/tassu hanke, kielipore, digilaukka (ryhmässä myös 5 -vuotiaita), Hyveet. 
- Huomioimme ”vuorovaikutuksen rytmiä”. Aikuinen nappaa lasten vuorovaikutuksen rytmiin, ja 

toiminnallaan tarvittaessa rauhoittaa, innostaa, osallistaa, ratkaisee, lohduttaa, ym. 
-  

 
Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 
 

- Jos huoli jonkin lapsen kohdalla herää, ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja/opettajat ottavat 
huolen puheeksi huoltajien kanssa. Tämän jälkeen ollaan yhteydessä asiantuntijoihin ja 
sovitaan tapaaminen yhdessä huoltajien kanssa. 

- Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajien suostumukseen. Yksilökohtaisen 
oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan. Mukana voi olla 
terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä muita asiantuntijoita. 

- Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen hyvinvointia ja 
oppimista sekä kokonaisvaltaistakasvua, kehitystä ja terveyttä.  

- Esiopetuksen oppilashuollolla on tärkeä merkitys varhaisen tuen turvaamisessa ja ongelmien 
ehkäisyssä. 

- Yksilökohtaisesta oppilashuollon palaverista laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän 
vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi 
välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen.  

- Oppilashuoltorekisteriin menevä oppilashuoltokertomus on salassa pidettävä ja se annetaan 
opetuspäällikölle arkistoitavaksi. 
 

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja huoltajien kanssa 

- Poikkeusolojen vuoksi, tutustumiset on järjestetty yksilöllisesti 
- Tiedottaminen toiminnasta on tapahtunut peda.net ja muksunetin sekä sähköpostien 

välityksellä. Lähivanhempainiltaa ei järjestetä. 
- LEOPS-keskustelut kaksi kertaa toimintakauden aikana. Syksyn keskustelut tapahtuvat 

etäyhteyksien välityksellä mm. Teams, puhelinkeskustelut. Kevään keskustelut järjestetään 
joko lähi- tai etäyhteyksin tilanteen mukaan. Lisäksi keskusteluja tarpeen mukaan. 

- Päivittäiset keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa 
- Aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka tuo mahdollisuuden erilaiseen toimintaan mm. 

ulkopuoliset esiintyjät, makkarangrillaus, mahdollisia hankintoja lasten tarpeiden mukaan 



 
Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 

- Yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa 28.9.2021 ja 
18.1.2022 

- Ryhmän tiimin säännöllinen kokoontuminen joka viikko, tietojen kirjaaminen, toiminnan 
suunnitelmallisuus ja arviointi 

- VEO:n käynnit sovitusti ryhmässä ja tarvittaessa yhteistyö muiden yhteistyö tahojen kanssa 
- oppilashuoltosuunnitelman läpikäyminen yhdessä tiiminjäsenten kanssa 

SUUNNITELMA LASTEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 

Kiusaamisen ja häirinnän sekä väkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 

- Länsi-Orimattilan päiväkodissa on nollatoleranssi kiusaamiseen ja siihen puututaan 
välittömästi. 

- Aikuisten läsnäolo ja esimerkillinen toiminta toisia kunnioittamalla on ehkäisevää toimintaa 
- kyseisiin tilanteisiin. 
- Lasten kanssa harjoitellaan kaveritaitoja ja luodaan yhdessäolon säännöt ryhmälle 

toimintakauden alussa. 
- Keskustelut toisen kunnioittamisesta, erilaisuudesta ja kuuntelemisen tärkeydestä ovat 

ennakointia mahdollisiin tilanteisiin. 
- MiniVerso, materiaalin käyttöä lasten kanssa yhdessä 
- PIKI-kirja aktiivisessa käytössä. 
- Pienryhmien kautta jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi vielä paremmin, sosiaalisten 

suhteiden tukeminen onnistuu pienryhmien kautta helpommin 
- Tunnetaitojen opettelu ja oikean ja väärän ymmärtäminen, tässä tukena Seikkailujen 

eskarikirjan tarinat, tunnetaitoja käsittelevä kirjallisuus (Fanni ja Molli), tunnekortit ja arjen 
keskustelut 

 
- Kiusaamiseen puututaan välittömästi, sen aikuisen toimesta, joka tilanteessa on. 
- Tilanteiden aukaisemiseksi kysymyksiä: kerro mitä tapahtui? ja mitä sitten tapahtui? 

 
Em. asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla 

- Tapaukset käydään läpi heti. Henkilökunnan ja lasten kanssa ja asiasta tiedotetaan 
vanhemmille. 

- Lapsen kuunteleminen ja huomioiminen arjessa tärkeää, sillä kaikki eivät osaa asioita pukea 
sanoiksi, jolloin ei-sanallisen viestinnän huomaaminen nousee tärkeään asemaan. 

- Kuvatuen tarjoaminen lapsen kuulemisen tueksi 
- Sovittu, että tiimivasuihin kirjataan kohta lasten suojeleminen väkivallalta, kiusaamiselta ja 

muulta häirinnältä. 
- Asiaa arvioidaan vähintään kerran kuukaudessa jokaisessa ryhmässä tiimipalaverin 

yhteydessä. 
- Akuutit asiat otetaan heti puheeksi tiimissä, jotta kaikki ovat tietoisia asiasta ja valppaina. 

 
Yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälki seuranta sekä teon tekijän, että sen 
kohteena olevan osalta 

- Asiat käydään heti läpi tilanteessa mukana olleiden kanssa. Jokaiselle annetaan 
mahdollisuus kertoa ja kuvailla mitä on tapahtunut ja millaisia tunteita tilanne on herättänyt. 
Sekä pohditaan, kuinka voidaan toimia toisin. 

- Lapsiryhmän sosiaalisia suhteita ja kaveritaitoja havainnoidaan ja niihin kiinnitetään 
huomiota. Ryhmäytymiseen käytetään riittävästi aikaa, jotta jokainen löytää oman paikkansa 
ryhmässä. 

- Aikuinen läsnä leikkihetkissä ja tukemassa näin lasten sosiaalisia taitoja sekä selvittämässä 
mahdollisia ristiriitatilanteita 

- Keskustellaan hyvistä käytöstavoista ja millaisia ne ovat, jotta jokaisella on hyvä ja turvallinen 
olo olla ryhmässä. 

- Miniverso materiaali tarjoaa vinkkejä lasten vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen 
ristiriitatilanteissa.  



- Ryhmän toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten itsetuntoa. Jokaiselle lapselle annetaan 
positiivista palautetta. Ryhmässä käytössä tsemppitarrat, jonka saa hyvästä teosta, kivasta 
kaveruudesta tms 

- Kehuminen ja kannustaminen tärkeää, jolloin huomiota ei tarvitse hakea negatiivisella tavalla. 
 

Yhteistyö huoltajien kanssa 

- Asioista keskustellaan vanhempien kanssa. Näin lapset oppivat, että asioista puhutaan ja 
niihin puututaan välittömästi. 

- Avoimen ja luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luominen heti syksystä alkaen 
- Vakavammissa ja laajemmissa tapauksissa, kaikille vanhemmille tiedottaminen tärkeää, ja 

tarvittaessa järjestämme keskusteluillan. 
 

Yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa 

- Kutsumme kokoon pedagogisen tiimin tai laajemman oppilashuoltoryhmän tai muun 
asiantuntijaryhmän. 

- Tarvittaessa yhteys poliisiin, sosiaalitoimeen, lääkäriin tai muihin tarvittaviin tahoihin 
 

 
 
Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, lapsille, huoltajille ja yhteistyö 
tahoille 

- Suunnitelma käydään läpi työyhteisössä ja toimintamalliin sitoudutaan. Lasten kanssa 
ryhmissä asiat käydään läpi ikätason mukaisesti. Vanhemmille tiedotetaan suunnitelmasta ja 
kerrotaan mistä se on löydettävissä. 

- Suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä liitetään osaksi 
toimintasuunnitelmaa, joka julkaistaan peda.net sivuilla. 

 
Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi 

- Joka toimintakausi ja tarvittaessa useammin  
- Suunnitelmaa seurataan päivittäin ja keskustelut ryhmän tiimeissä 
- Suunnitelmaa arvioidaan tammikuussa koko henkilöstön kanssa talon palaverissa ja 

säännöllisesti suunnitelman toimivuutta ryhmittäin. 
 

 

ALLEKIRJOITUKSET (suunnitelman laatimiseen osallistuneet) 

Aika ja paikka  

Orimattila 28.9.2021 

Allekirjoitukset 

 

Salla Tuutti 
Kati Leivonen 
Katri Engström 
Susanna Vesikukka 
Minna Rantatupa 
 

 

 

 

 

 

 



 


