
Unajan koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous 28.11.2016  

Läsnä: rehtori Harri Salo, koulupsykologi Leena Luoto sekä erityisopettaja Jaana Kemppinen 

1. Kokouksen avaus 

Rehtori avasi kokouksen klo 14.05 

2. Toiminnan suunnittelua 
 Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminta kaipaa suunnittelua. Toiminnan tarkempi 

suuntaaminen on ollut jo aikaisempien kokousten tavoitteena. 

 Käytiin pitkä keskustelu toiminnan tavoitteista ja luettiin vanhoja kokousmuistioita.  
 Selvitettiin yhteisöllisen oppilashuollon järjestämiseen asetettuja tavoitteita, jotka on 

määritelty Rauman kaupungin oppilashuoltosuunnitelmassa (nähtävissä PedaNetis-

sä). Suunnitelman mukaan: ”Koulukohtaista oppilashuoltotyötä tehdään yhteisöllisissä 
oppilashuoltoryhmissä, jotka suunnittelevat oman koulun yhteistä toimintaa, oppi-
misympäristön hyvinvointia ja pyrkivät vahvistamaan yhteisöllistä toimintatapaa. (OHL 
14§) Työhön kuuluu koko yhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvoinnin kehit-
täminen, seuraaminen ja arviointi. Kaikessa työssä on tarkoitus ylläpitää ilmapiirin rau-
hallisuutta, ennaltaehkäistä epäkohtia ja ongelmia ja ottaa huomioon oppilaan yksilölliset 
tarpeet kehitykseen ja kasvuun liittyen. Oppilashuoltoryhmä koordinoi sitä yhteiseen hy-
vinvointiin liittyvää työtä, jota toteuttaa koko kouluyhteisö. Yhteisöllisen oppilashuolto-
työn tavoitteena on sellainen suunnitelmallisuus, joka antaa kaikille, oppilaille, huoltajille, 
yhteistyötahoille ja henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa oppilashuollolliseen toimin-
taan. 

 Kaikilla oli toive saada yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnalle selkeät tavoit-
teet. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että tavoitteita lukuvuodelle ei saa olla liikaa, jotta 
ne voidaan myös saavuttaa. 

  Toiminnan päämääränä on hyvä koulupäivä kaikille. Tämä lukuvuosi näyttää olevan 
yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnassa tärkeää kehittämisen sekä tavoittei-
den selkiyttämisen aikaa. Jatkossa seurataan edelleen oppilaiden hyvinvointia sekä 
koulunkäyntiin liittyviä asioita mm. erilaisten kyselyjen avulla.  

 Toimintaa arvioidaan loppukevään kokouksessa huhti-toukokuussa. 
  Yhteisölliselle oppilashuoltoryhmälle voidaan myös tuoda sellaisia asioita, joita halu-

taan viedä eteenpäin. Jos jokin asia tulee esille, niin ryhmä kokoontuu pohtimaan, 
mitä asialle tehdään ja koordinoi tarvittavaa toimintaa. 

  Yhteisöllisen oppilashuollon tehtävänä on seurata, että asiat koululla ovat kunnossa 
ja ryhtyä tarvittaessa toimimaan, jotta asiat saadaan kuntoon.  

 
3. Tavoite  

Päädyttiin valitsemaan yksi selkeä teema lukuvuodelle. Teemaksi valittiin yksimielisesti hy-
vät tavat. Koulussa on havaittu joitakin käyttäytymiseen ja hyviin tapoihin liittyviä ongelmia 
tai puutteita, kuten kohtelias käyttäytyminen toisia kohtaan, toisten tervehtiminen ja ter-
vehdykseen vastaaminen, käyttäytyminen linja-autossa jne. Tätä teemaa ryhdytään suun-
nittelemaan suuremmalla porukalla kevätlukukauden alussa. 
 

4. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on 30.1.2017. Rehtori lähettää kokouskutsun jo ennen joulua, jotta kaikki 
pääsisivät paikalle. 
 

5. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 15.10 


