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1. Oppilashuolto Rauman esi- ja perusopetuksessa1 
 
Oppilashuollon monialaista yhteistyötä määrittelee oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), johon 
on yhdistetty aiemmin hajallaan olleet oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säädökset.  
Oppilashuoltoon sisältyy opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto 
sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat terveydenhuoltolaissa määritelty kouluterveydenhuolto sekä 
lastensuojelulaissa määritelty koulunkäynnin tukeminen. Perusopetusta määrittää perusopetuslaki, mutta 
sen ohessa esi- ja perusopetuksessa on oppilashuoltoon liittyen huomioitava ja noudatettava oppilas- ja 
opiskelijahuoltolakia. 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan Rauman oppilashuoltosuunnitelmassa 
käytetään oppilaitoksesta termiä koulu ja opiskelijasta termiä oppilas. Tässä suunnitelmassa koululla 
viitataan myös esiopetukseen ja oppilaalla viitataan esiopetuksen kohdalla lapseen. 
 
Oppilas on oikeutettu maksuttomaan oppilashuoltoon, jolla tuetaan ja edistetään hänen psyykkistä, 
fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiaan kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa esiopetuksessa ja kouluilla tehdään 
yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena työnä, jossa tärkeimpänä tavoitteena on ennaltaehkäisevä toiminta 
sekä varhainen tuki. Oppilashuoltotyö on aina yhteistyötä oppilaan, hänen perheensä, koulun sekä 
sosiaali- ja terveystoimen edustajien kesken. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, 
kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 
 
Raumalla oppilashuollossa edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen 
toimintakulttuuria ja tasavertaista oppimisen mahdollisuutta kaikille kaupungin koulujen oppilaille. 
Tavoitteena oppilashuollossa on luoda hyvät edellytykset oppimiselle tarttumalla koulunkäyntiä 
sivuaviin ja koulunkäyntiin liittyviin ongelmiin tarpeellisella asiantuntemuksella mahdollisimman ajoissa 
sekä luoda sellaiset puitteet kouluihin, että oppilailla olisi terve ja turvallinen lähtökohta oppimiselle. 
Avainasemassa on ennen kaikkea kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. 
Oppilashuollon on oltava helposti saatavilla omassa koulussa ja asiantuntemusta tulee käyttää yhtä lailla 
oppilashuollollisten ongelmien ennaltaehkäisyyn kuin ratkaisemiseenkin. Tavoitteena on sellaisen 
työskentelymallin luominen, mikä toimisi erilaisissa yksiköissä yhteneväisellä tavalla ja siten helpottaisi 
tarttumista oppilashuollollisiin asioihin. Henkilökunnan, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä 
yhteistyötahojen perehdyttäminen oppilashuoltosuunnitelmaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja 
velvoitteisiin on tärkeässä osassa Rauman oppilashuollollisessa toiminnassa. 
 
 
 
 
 
 

2. Oppilashuollon monialainen yhteistyö  
 
Oppilashuollon monialaisessa verkostossa tiiviissä yhteistyössä työskentelevät sekä kasvatus-, opetus-, 
sosiaali- että terveystoimien henkilöstöt. Yhteistyön tavoitteena on sujuva ja katkeamaton kokonaisuus, 
jossa monipuolisen asiantuntemuksen keinoin kyetään hyödyntämään hyvin toimivia käytäntöjä ja 
havaitsemaan oppilashuollollisia kehittämiskohteita sekä korjaamisen paikkoja.   
 

 

                                                             
1Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt tämän oppilashuoltosuunnitelman 24.6.2014 
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Oppilashuollollisen yhteistyön kenttää 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

2.1. Yhteistyö kodin kanssa 

Edellytys oppilaan hyvälle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle on luottamuksellinen ja rakentava 
yhteistyö. Vastuu kasvatuksesta on huoltajalla.  Koulun tehtävä on vastata opetuksesta ja tukea 
oppilaan kasvua. Tavoitteena on, että yhteistyö on sujuvaa, avointa ja sitoutunutta. Oppilaat sekä 
huoltajat osallistuvat oppilashuollolliseen suunnitteluun ja kehittämiseen. 
 
Yhteistyötä kotien kanssa tehdään monella tavalla. Tässä esimerkkejä: 

 

vastuukuraattori/ lastensuojelu/sosiaalitoimi    

                      kolmas sektori (MLL, urheiluseurat) 

                         

   seurakunta      nuorisotyö 

 

 

                  

 

      poliisi 

varhaiskasvatus 

 

 

liikuntatoimi 

 

 

 

Nuorten vastaanottoryhmä (Vorri) 

                    erikoissairaanhoito 

  puhe-, toiminta- ja fysioterapia  

kulttuuritoimi   lukiokoulutus /ammatillinen koulutus 

 

 

 

sosiaaliohjaajat/kuraattorit         

  johtajat/rehtorit 

             

erityisopettajat    psykologit  

 

                       opinto-ohjaajat 

        opettajat      

                                      

terveydenhoitajat 

koulunkäyntiohjaajat/avustajat 

oppilaskunnat

  

               

vanhempainyhdistykset 

Hyvinvoiva  

oppilas ja perhe 
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Vanhempainillat 
Koulu- ja luokkakohtaiset, teemoittain, ongelmatilanteissa (esim. kiusaamiseen liittyen) 

 
Tiedotteet 
Lukukausitiedotteet, kuukausitiedotteet, reissuvihot, tiedotus Wilman ja/tai kotisivujen kautta 

 
Yhteydenpito kotiin 
Vanhempainvartit, huoltajatapaamiset, oppimisen tuen palaverit, esiopetuksen oppimissuunnitelmien laadinta 
yhteistyössä, arviointikeskustelut, sähköinen viestintä, peda.net-verkkoalusta, yksilökohtaiset oppilashuollon 
asiantuntijapalaverit 

 
Muut tilaisuudet, toiminta ja osallistuminen 
Koulujen johtokuntien toiminta, juhlat, teemapäivät, yökoulut, retket, leirikoulut, tapahtumat, 
vanhempainyhdistysten toiminta ja sen kautta oppilashuollolliseen suunnitteluun osallistuminen 

2.2. Yhteistyö sosiaalitoimen/lastensuojelun kanssa 

Sen lisäksi että kouluilla on käytössään sosiaaliohjaajien/kuraattorien sekä vastuukuraattorin 
työpanos, tehdään yhteistyötä myös muun sosiaalitoimen, ja erityisesti lastensuojelun kanssa.  
 

 Lastensuojeluilmoitus 
Kasvatus- ja opetustoimen palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan 
lastensuojeluun, mikäli he havaitsevat puutteita oppilaan hoidossa ja huolenpidossa tai 
vaarantavia olosuhteita liittyen lapsen kehitykseen tai omaan käyttäytymiseen. Ilmoituksessa 
ei ole kyse huostaanotosta vaan huolen ilmaisemisesta sen suhteen, onko oppilaan arjessa 
kaikki kunnossa silloin, kun asiaan ei saada selvyyttä kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä. 
Hyvään toimintatapaan kuuluu, että ko. taho ilmoittaa aikeestaan myös huoltajalle, mikäli 
siitä ei hänen arvionsa mukaan aiheudu vaaratilannetta oppilaalle.  
 

 Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi 
Yhdessä oppilaan tai huoltajan kanssa on mahdollista tehdä pyyntö lastensuojelutarpeen 
arvioimiseksi, jos yhteistyön tai keskustelujen kautta käy ilmi, että perhe saattaisi olla 
lastensuojelun kautta tarjottavan tuen tarpeessa. Pyyntö tapahtuu opettajan tai 
oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvan henkilön ehdotuksesta ja se johtaa samoihin 
toimenpiteisiin kuin lastensuojeluilmoituskin.  

 
Lomakkeet molempiin ilmoituksiin löytyvät osoitteesta: http://www.rauma.fi/sosiaali-
ja_terveyspalvelut/Sosiaalipalvelut/Lapsiperheet/lastensuojelu/9.lomakkeet_lastensuojelu.htm 

 
Lastensuojeluun voi olla yhteydessä myös konsultatiivisessa  mielessä. 

2.3. Yhteistyö lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja järjestävien tahojen kanssa 

Lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajilla sekä muulla 
oppilashuollollisella henkilöstöllä on mahdollisuus huolen havaittuaan olla yhteydessä 
perusterveydenhuollossa toimiviin mielenterveyden ammattilaisiin tai perusterveydenhuollossa 
työskentelevä lääkäri voi ohjata asiakkaan erikoissairaanhoitoon. Neuvola- ja alakouluikäisillä on 
käytössä lastenpsykiatrin palvelut perusterveydenhuollossa. Neuvolassa työskentelevät psykologit 
palvelevat neuvolaikäisiä.  Nuorten (13-22vuotiaiden) käytössä on nuortenvastaanottoryhmä Vorrin 
palvelut, jossa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja nuoriin suuntautunut 
psykiatri.  

http://www.rauma.fi/sosiaali-ja_terveyspalvelut/Sosiaalipalvelut/Lapsiperheet/lastensuojelu/9.lomakkeet_lastensuojelu.htm
http://www.rauma.fi/sosiaali-ja_terveyspalvelut/Sosiaalipalvelut/Lapsiperheet/lastensuojelu/9.lomakkeet_lastensuojelu.htm
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3. Oppilashuollon kokonaistarve ja palvelut  
 
Oppilashuollollisessa suunnittelussa on arvioitava oppilashuollon kokonaistarvetta ja käytettävissä 
olevia oppilashuoltopalveluita. Tämän suunnitelman koulukohtaisissa osioissa tulee jokaisen koulun 
arvioida ko. tarvetta omalta kohdaltaan sekä miettiä, miten ja missä määrin resursseja panostetaan 
yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä monialaiseen yhteistyöhön. Koulujen 
omissa suunnitelmaosioissa hyödynnetään seurantatietoa oppilaiden terveyteen, hyvinvointiin ja 
elinoloihin liittyen ja pohditaan oppilashuollon tarvetta huomioiden oman oppimisympäristön ja 
asuinalueen erityispiirteet sekä tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä yksikössä. Tarvetta voidaan 
kartoittaa yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän yhteistyönä ja siinä kannattaa hyödyntää henkilökunnan 
oman työympäristön ja oppilaiden tuntemusta. Oppilaiden ja huoltajien palaute, jota voidaan esim. 
Wilman kautta tehtävin kyselyin kerätä, on olennainen elementti tarpeen ja palveluiden arvioinnissa.  
 
Arvioinnin ja oppilashuollollisen suunnittelun lähtökohtana on palveluiden yhdenvertainen saatavuus 
kaikille kaupungin koulujen oppilaille. Kunnan oppilashuollon palveluiden on tarkoituksenmukaista olla 
yhdenvertaisuuden lisäksi joustavasti järjestettävissä, jotta niitä voidaan koulujen tarpeiden ja tilanteiden 
mukaan kohdentaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä suunnittelussa viestintä koulujen yhteisöllisten 
oppilashuoltoryhmien ja kunnallisen opiskeluhuollon ohjausryhmän kanssa on välttämätöntä. 

3.1. Psykologi- ja kuraattoripalvelut 

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan oppilashuollon psykologin ja kuraattorin antamaa 
oppimisen ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla 

1) edistetään kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä oppilaiden perheiden ja muiden läheisten 
kanssa 

2) tuetaan oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. (OHL7§) 
 
Oppilaan tai huoltajan pyytäessä, tai koulun henkilöstön katsoessa sen aiheelliseksi, on oppilaalle 
järjestettävä mahdollisuus keskustella oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään 
seitsemäntenä työpäivänä pyynnöstä.2 Kiireellisissä tapauksissa tämä mahdollisuus on järjestettävä 
samana tai seuraavana työpäivänä. Psykologin tai kuraattorin on yhteydenoton perusteella arvioitava 
onko asia kiireellinen. Mikäli oppilaan tai läheisen yhteydenotto on puhtaasti neuvonpidollinen, 
ohjauksellinen tai keskustelun järjestäminen katsotaan muuten tarpeettomaksi, sitä ei ole välttämätöntä 
järjestää. Psykologi tai kuraattori arvioi, millaista tukea ja/tai ohjausta oppilas tarvitsee ja ohjaa hänet 
tarpeen mukaan saamaan muita oppilashuollollisia palveluita tai tukipalveluita. (OHL15§) 

Rauman perusopetuksessa työskentelee neljä koulupsykologia. Koulupsykologi toimii koulun 
psykologisena asiantuntijana lasten ja nuorten koulutyötä suunniteltaessa ja kehitettäessä. Tarvittaessa 
koulupsykologi osallistuu yksittäisen lapsen tukitoimien tarpeen arviointiin ja suunnitteluun ja selvittelee 
kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyviä pulmatilanteita yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja 
opetushenkilöstön sekä koulun muiden työntekijöiden tai muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Esiopetuksen psykologipalveluista vastaa pääsääntöisesti lastenneuvola.  

Rauman yläkouluilla toimii kolme sosiaaliohjaajaa ja alakouluilla sekä esiopetuksessa kaksi kuraattoria. 
Erityiskouluilla on käytettävissään vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan palvelut. 
Sosiaaliohjaajien/kuraattoreiden tehtävänä on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä, 
erityisesti sosiaalisia, vaikeuksia. He tukevat oppilaiden myönteistä kokonaiskehitystä, koulunkäyntiä ja 
hyvinvointia sekä yksilötasolla että yhteisöllisesti. Sosiaaliohjaajat ja kuraattorit voivat käytännön 

                                                             
2 Tämä aikamääre liittyy psykologien oppilashuollolliseen työhön eikä koske esim. opetuksen järjestämiseen liittyvää työtä 
kuten oppimiskartoitusten tai – tutkimusten tekemistä. 
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työssään konsultoida vastuukuraattoria, joka toimii myös heidän tiimitapaamistensa vetäjänä. Hän on 
siten kouluissa tehtävän sosiaalityön asiantuntijana, jonka puoleen sosiaaliohjaajat/kuraattorit voivat 
ongelmatilanteissa kääntyä. 

Jos oppilashuollon työntekijä arvioi tai muu henkilöstöön kuuluva on ammatillisessa tehtävässään 
saanut tietää, että oppilaan oppimisvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien 
ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan oppilashuollon psykologi- tai kuraattoripalveluita, hänen 
on otettava viipymättä salassapitosäännösten estämättä yhteyttä oppilashuollon psykologiin tai 
kuraattoriin ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Yhteydenotto 
tehdään ensisijaisesti yhdessä oppilaan kanssa, mutta mikäli yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä 
yhdessä, oppilaalle on annettava tieto yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella yhteydenottoon 
liittyvistä syistä säädetyssä määräajassa. Oppilaan huoltajalle on annettava tieto em. yhteydenotosta. 
(OHL 16§) 

3.2. Terveydenhuoltopalvelut 

Kouluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 16§:n mukaista 
kouluterveydenhuoltoa sekä opiskeluterveydenhuollolla oppilas- ja opiskelijahuoltolain 17§:n mukaista 
opiskeluterveydenhuoltoa, joita kouluissa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Esiopetuksessa 
terveydenhoitopalvelut järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina 
neuvolapalveluina. 
 
Koulu ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla 
 1) edistetään ja seurataan kouluyhteisön hyvinvointia sekä oppimisympäristön terveellisyyttä ja 
turvallisuutta  
2) edistetään ja seurataan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja oppimiskykyä 
3)tunnistetaan oppilaiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki sekä ohjataan hoitoon ja 
tutkimuksiin. 
Lisäksi kouluterveydenhuollossa tuetaan vanhempien/huoltajien hyvinvointia ja kasvatustyötä. (OHL 
8§) 
 
Rungon kouluterveydenhuollolle muodostavat määräaikaiset terveystarkastukset, jotka tehdään 
perusopetuksen oppilaille vuosittain. Laajat terveystarkastukset tehdään ensimmäisellä, viidennellä ja 
kahdeksannella luokalla. Käytössä ovat ”oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa” – lomakkeet, 
joiden kautta luokanopettaja tai luokanvalvoja osallistuu laajaan terveystarkastukseen antamalla oman 
arvionsa oppilaan selviytymisestä koulussa. Tuloksista tehdään luokkakohtaiset koosteet ja huoltajan 
suostumuksella opettajalle voidaan antaa myös oppilaskohtaista palautetta terveystarkastuksista.  
 
Rauman kouluterveydenhuollossa tavoitteena on parantaa psykososiaalista hyvinvointia mm. lisäämällä 
psykososiaalisia perhepalveluita osana koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, vähentää päihteiden käyttöä 
ja ylipainoisuutta sekä tehdä työtä riittävän unimäärän puolesta. Rauman peruskouluilla työskentelee 
yhdeksän terveydenhoitajaa (1.8.2014) ja heille kohdistuu noin 350-500 oppilaan 
kouluterveydenhuollosta vastaaminen. Terveydenhoitajan työaika on järjestettävä siten, että oppilas voi 
tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta. (OHL 17§) Tämä tukee ajatusta 
matalan kynnyksen palveluista ja avun saannista silloin, kun huoli olisi vielä mahdollisimman pieni. 
Raumalla jokaisella koululla on vastaanottoaika, jolloin oppilailla on mahdollisuus tavoittaa 
terveydenhoitaja. Oppilaalla on myös oltava mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi 
yhteys terveydenhuoltoon. (OHL 17§) Terveydenhoitajat ovat pääsääntöisesti virka-aikaan 
tavoitettavissa puhelimitse. Mikäli terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, kiireellisissä asioissa otetaan 
yhteyttä terveyskeskukseen tai ensiapuun. Paikalla ollessaan ensiavun järjestämisen ja hoitoonohjauksen 
tarpeen määrittelee kouluterveydenhoitaja. Käytännössä avun järjestää kuitenkin lähinnä oleva aikuinen, 
yleensä opettaja. Oppilaan lääkityksen järjestäminen sekä erityisruokavalioon liittyvät asiat esi-ja 
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perusopetuksessa tapahtuvat yleensä neuvolan tai koulun terveydenhoitajan, tai muun terveydenhuollon 
ammattilaisen, lausunnolla ja opastuksella. Lääkkeiden antaminen on aina ensisijaisesti huoltajan 
vastuulla ja pyrkimyksenä on, ettei esiopetus- tai koulupäivän aikana oppilaille tarvitsisi lääkettä antaa. 
Jos lääkehoito on kuitenkin välttämätön järjestää, kutsutaan koolle palaveri, jossa yhteisesti sovitaan 
lääkehoidon vastuun osoittamisesta sellaiselle henkilölle, jolla on parhaimmat edellytykset sitä hoitaa.  
 
Esiopetuksessa lastenneuvolan tarjoamien terveydenhuoltopalveluiden on oltava helposti saatavilla. 
Terveydenhoitajaan on mahdollista olla yhteydessä puhelimitse, mutta käynti neuvolassa vaatii 
ajanvarauksen. Lastenneuvolan tehtävänä on huolehtia lapsen terveydestä, sairauksien ennaltaehkäisystä 
ja mahdollisimman varhaisesta toteamisesta sekä huomioida perhe kokonaisvaltaisesti, tunnistaa 
erityisen tuen tarve ja järjestää tarpeellinen tuki viiveettä. Esiopetusvuoden aikana tai koulun 
aloittamista edeltävänä kesänä, tehdään esikoululaisille terveydenhoitajan terveystarkastus, nk. 
kouluuntulotarkastus.  
 
Suun määräaikaiset terveystarkastukset järjestetään esikouluiässä, ensimmäisellä, viidennellä ja 
kahdeksannella luokalla. Näiden lisäksi tarkastuksia tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan 
(terveydenhuoltolain 51§:n mukaisesti). 
 
Oppilashuollon tarpeen ja palveluiden arviointi Uotilanrinteen peruskoulussa  
 
Oppilashuollon kokonaistarpeen ja palveluiden vastaavuutta arvioi lukuvuosittain koulun yhteisöllinen 
oppilashuoltoryhmä, jonka vakiojäsenistöön kuuluu mm. koulun oppilashuoltohenkilöstö 
eli kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja sosiaaliohjaaja. 
 
Palautetietoa saadaan myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn tuloksista. 
Kouluterveyskysely kerää tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, 
terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta ja se on suunnattu 8. ja 9. –luokkalaisille 
oppilaille. Se tehdään joka toinen vuosi yläkouluissa, joten jokainen oppilas vastaa siihen 
kouluvuosiensa aikana. Koulu käyttää kouluterveystutkimuksen koulu- ja kuntakohtaisia tuloksia mm. 
oman kehittämisensä välineenä, vanhempainiltojen teemoja toteuttaessaan sekä kouluviihtyvyyden 
lisäämiseen. 
 
Palautetietoa saadaan myös 8. luokille suunnatusta nuorisoseulasta, jonka oppilaat täyttävät sähköisesti 
vuosittain. Seulasta oppilashuolto saa esim. riskiryhmäyhteenvedon sekä luokkakohtaisen yhteenvedon 
mm. oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. 
 
Lisäksi arviointia suoritetaan oppilaiden, huoltajien ja oppilashuollon henkilöstön palautteen perusteella. 
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4. Oppilashuoltoryhmät 
 

Oppilashuoltotyötä Rauman esi- ja perusopetuksessa tehdään kolmella tasolla: kunnallisesti, 
koulukohtaisesti sekä yksilökohtaisesti. Jokaisella tasolla toimii omat ryhmänsä, jotka hoitavat osuuttaan 
monimuotoisessa tehtäväkentässä lain edellyttämällä tavalla.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Opiskeluhuollon ohjausryhmä  

Oppilashuollon toimintaa ohjaa ja koordinoi kunnallinen monialainen ohjausryhmä vastaten esi- ja 
perusopetuksen sekä lukioiden oppilashuollollisen työn yleisestä suunnittelusta, toimintatapojen 
määrittelystä, kehitystyöstä ja oppilashuoltotyön arvioinnista kunnan sisällä. (OHL 14§) Ohjausryhmä 
organisoi koulutustilaisuuksia sekä hyvinvointiin liittyviä teemoja ja projekteja. Se käsittelee myös 
erilaisten kyselyjen ja tutkimusten tuloksia ja arvioi niiden pohjalta oppilashuollollisten palveluiden 
tarvetta ja toiminnan kehittämistä. Opiskeluhuollon ohjausryhmä Raumalla on koottu 
kaupunginjohtajan päätöksellä ja sen muodostavat kasvatus- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja 
terveystoimen johtavat viranhaltijat. Ohjausryhmä kokoontuu yksi – kaksi kertaa vuodessa. 
Opiskeluhuollon ohjausryhmä toimii läheisessä yhteistyössä nuorisolain (27.1.2006/72) 7a§:n mukaisen 
monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston onnistuvien oppien – ohjausryhmän kanssa. 
Onnistuvat opit – ohjausryhmässä voidaan esimerkiksi nostaa esille asioita, joita opiskeluhuollon 
ohjausryhmän olisi hyvä käsitellä tai päinvastoin.  
 

4.2. Yhteisöllinen oppilashuolto  

Koulukohtaista oppilashuoltotyötä tehdään yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä, jotka suunnittelevat 
oman koulun yhteistä toimintaa, oppimisympäristön hyvinvointia ja pyrkivät vahvistamaan yhteisöllistä 
toimintatapaa. (OHL 14§) Työhön kuuluu koko yhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvoinnin 
kehittäminen, seuraaminen ja arviointi. Työssä otetaan huomioon ja edistetään oppimisympäristön 
terveellisyyttä, turvallisuutta, sosiaalista vastuullisuutta ja esteettömyyttä. Kaikessa työssä on tarkoitus 
ylläpitää ilmapiirin rauhallisuutta, ennaltaehkäistä epäkohtia ja ongelmia ja ottaa huomioon oppilaan 
yksilölliset tarpeet kehitykseen ja kasvuun liittyen. Oppilashuoltoryhmä koordinoi sitä yhteiseen 
hyvinvointiin liittyvää työtä, jota toteuttaa koko kouluyhteisö. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön 
tavoitteena on sellainen suunnitelmallisuus, joka antaa kaikille, oppilaille, huoltajille, yhteistyötahoille ja 
henkilöstölle, mahdollisuuden vaikuttaa oppilashuollolliseen toimintaan.  
 
Rauman esi- ja perusopetuksen yhteisöllistä oppilashuoltoa johtaa joko esiopetusyksikön johtaja tai 
koulun rehtori. Esiopetusyksikön ollessa fyysisesti koulun yhteydessä niiden oppilashuoltoryhmien 
toiminta on yhdistetty. Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään lukukausittain, tai tarpeen 
vaatiessa, käsittelemään koulunsa yhteisiä asioita. Kokouksista tehdään aina vapaamuotoinen muistio. 

Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Yhteisöllinen 

oppilashuolto 

Yksilöllinen oppilashuolto 

Onnistuvat opit 

-ohjausryhmä 

Koulukohtaiset 

oppilashuoltoryhmät 

Asiantuntija 

-ryhmät 

Terveyden-

hoitajat 

Kuraattorit Psykologit 
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  Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän ydinkokoonpano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 
 
 
 
 
Oppilashuoltoryhmiin kutsutaan muita asiantuntijoita tai yhteistyötahoja tarpeen mukaan. 
Oppilaskunnille ja vanhempainyhdistyksille toimitetaan kutsu, jolloin he voivat keskuudestaan valita 
henkilön, joka osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan. Mikäli koululla ei ole vanhempainyhdistystä, 
oppilashuoltoryhmän kokouksen esityslista ja muistio on laitettava vanhempien näkyville 
ilmoitustaululle tai kotisivulle ja tiedotettava heitä siitä.  
 
Kun oppilashuoltoryhmä on koulun ja esiopetuksen yhteinen, kokoonpano muodostetaan yhteisesti 
sopien yllä mainituista ammattihenkilöistä. 
 
Yleisiä asioita oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi voi tuoda koulun henkilökunta, oppilas tai hänen 
huoltajansa tai joku muu yhteistyötaho ottamalla yhteyttä oppilashuoltoryhmään kuuluvaan henkilöön. 
Hän voi myös tulla esittelemään asiaansa oppilashuoltoryhmään. Asiantuntijoina voivat toimia esim. 
vastaava kuraattori, nuorisotoimen edustaja, lasten ja/tai nuorten psykiatrian edustaja tai poliisi. 
Yhteisöllisessä oppilashuollossa Raumalla käsitellään esim. järjestyssääntöjä, turvallisuuteen liittyviä 
asioita, oppilashuollon palveluista tiedottamista, oppilashuollon toimivuuden arviointia, hyvinvointiin 
liittyviä hankkeita ja teemapäiviä. 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto Uotilanrinteen peruskoulussa 
 
Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä johtaa rehtori. Muut ryhmän ydinkokoonpanoon kuuluvat jäsenet ovat 
sosiaaliohjaaja/kuraattori, laaja-alainen erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, opettajien edustajina 
tukioppilastoiminnasta vastaava opettaja sekä Tapa-ryhmää edustava opettaja, opinto-ohjaaja, 
koulupsykologi sekä oppilaskunnan edustajana oppilaskunnan puheenjohtaja. Yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kokousten esityslistat ja muistiot ovat vanhempien/huoltajien, oppilaskunnan ja 
opettajien nähtävänä Wilmassa ja peda.netissä. 
 

4.2.1. Poissaolot  

Oppilaalla on oppivelvollisuus ja poissaoloja seurataan aktiivisesti. Runsaat poissaolot 
vaikuttavat koulumenestykseen ja usein myös sosiaalisiin suhteisiin. Huoltajan on 
huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Luvallisista poissaoloista tulee 
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huoltajan ilmoittaa poissaolon ensimmäisenä päivänä. Opettajan tehtäviin kuuluu 
poissaolojen ja myöhästymisten kirjaaminen. Opettajalla on velvollisuus seurata ja 
tiedottaa kotia poissaoloista. Hän ottaa myös yhteyttä kotiin saman päivän aikana, jos 
ilmoitusta oppilaan poissaolosta ei ole tullut. Aktiivisella seurannalla ennaltaehkäistään 
poissaolojen lisääntymistä. Poissaolot ja myöhästymiset merkitään säännöllisesti Wilma-
ohjelman kautta. 
 
Henkilökohtaisesta syystä, lomamatkoista yms., oppilas voi olla poissa koulusta harkinnan 
mukaan. Lupa poissaoloon anotaan kirjallisesti luokanopettajalta/luokanvalvojalta 
(enintään kolme päivää) tai rehtorilta (pidemmät poissaolot). Oppilaan tulee tällöin 
huolehtia, että hän suorittaa poissaolonsa aikana opettajan hänelle määräämät tehtävät ja 
huolehtii siitä, ettei hän poissaolonsa vuoksi jää opetuksesta jälkeen.  
 
Luvattomiin poissaoloihin puututaan välittömästi yhteistyössä kodin kanssa. Mikäli 
luvattomat poissaolot jatkuvat sen jälkeen kun huoltajan kanssa on keskusteltu, opettaja 
kutsuu koolle asiantuntijaryhmän (katso yksilöllinen oppilashuolto). Ryhmä miettii sopivia 
toimenpiteitä oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi ja turvaamiseksi sekä seuraa tilannetta 
aktiivisesti. Mikäli yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa sekä suunnitellut toimenpiteet 
eivät tuota tulosta, asiantuntijaryhmä tai rehtori tekee lastensuojeluilmoituksen 
oppivelvollisuuden laiminlyönnistä. 
 
Poissaolot Uotilanrinteen peruskoulussa 
 
Koulun lukuvuositiedotteessa, johon tutustumisen huoltajat vahvistavat 
allekirjoituksellaan, annetaan huoltajille ohje oppilaan poissaolosta ilmoittamisesta: 
Kun oppilas on poissa koulusta sairauden takia, huoltajan on ilmoitettava poissaolosta 
ensimmäisenä päivänä luokanvalvojalle Wilma-ohjelmalla tai muulla yksilöllisesti sovitulla 
tavalla. Etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin pitää pyytää lupa luokanvalvojalta (1-3 
koulupäivää) tai rehtorilta (yli kolme koulupäivää). Lupakaavakkeen saa Wilmasta tai 
koulusihteeriltä. Oppilas kerää lomapoissaolon aikaiset tehtävät etukäteen erilliselle 
kaavakkeelle. 
 
Kaikki opettajat huolehtivat osaltaan oppilaiden poissaolojen ja myöhästymisien 
kirjaamisesta Wilmaan mahdollisimman säännöllisesti. Luokanvalvojat seuraavat 
valvontaluokkansa poissaoloja aktiivisesti ja tiedottavat koteihin mahdollisista 
epäselvyyksistä tai selvittämättömistä poissaoloista.  Luvattomien poissaolojen jatkuessa 
luokanvalvoja kutsuu koolle asiantuntijaryhmän, joka yhteistyössä oppilaan ja/tai 
vanhempien/huoltajien kanssa suunnittelee tarpeelliset toimenpiteet sekä 
seurantapalaverin ajankohdan, jotka luokanvalvoja kirjaa oppilashuoltokertomukseen. 
Mikäli luvattomat poissaolot toimenpiteistä huolimatta jatkuvat, rehtori tekee 
lastensuojeluilmoituksen oppivelvollisuuden laiminlyönnistä.  

 

4.2.2. Oppilaan ohjaus ja muu yhteistyö siirtymävaiheissa oppilashuoltotyön näkökulmasta   

 
Oppilashuoltotyössä voidaan tarvita opinto-ohjaajien asiantuntemusta. He osallistuvat 
tarpeen mukaan yhteisölliseen oppilashuoltoon ja heidät voidaan kutsua myös 
yksilökohtaiseen oppilashuoltoryhmän asiantuntijoiksi (katso yksilöllinen oppilashuolto). 
Oppilashuollollisena yhteistyönä opinto-ohjaajien kanssa suunnitellaan oppilaiden 
opintokokonaisuuksia siten, että he psyykkisistä ja fyysisistä rajoitteista huolimatta 
selviytyvät oppivelvollisuudestaan.  Yleensä opinto-ohjaajien asiantuntemusta tarvitaan, 
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kun asiantuntijaryhmässä käsitellään oppilashuollollisen tuen tarpeessa olevan oppilaan 
jatko-opintomahdollisuuksia ja soveltuvuutta tietyille aloille. Opinto-ohjaaja tuo 
suunnittelutyöhön arvokasta tietoa esimerkiksi suunniteltujen opintojen psyykkisistä ja 
terveydellisistä vaatimuksista. 
 
Koulut tekevät yhteistyötä keskenään nivelvaiheissa. Hyvä käytäntö ovat lähettävän ja 
vastaanottavan koulun sekä oppilaan että huoltajan kanssa pidettävät nk. siirtopalaverit, 
joissa opetuksen ja oppilashuollon järjestämistä koskeva tarpeellinen tieto välitetään 
tulevaan kouluun. Tarpeellisen tiedon välittämiseen tarvitaan aina oppilaan ja/tai 
huoltajan suostumus. 
 
Lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen, päivähoito huolehtii siitä, että tieto lapsen 
oppilashuollollisen tuen tarpeesta siirtyy esiopetukseen. Esiopetuksen alkamista 
edeltävänä keväänä tai alkukesän aikana varhaiskasvatuksen toimijat keskustelevat 
huoltajan kanssa lapsen mahdollisesta tuen tarpeesta esiopetuksessa. Tarvittaessa voidaan 
järjestää nk. siirtopalaveri, jossa esiopetuksen oppilashuolto on edustettuna ja saa sitä 
kautta tarvittavat tiedot oppilashuollollisen tuen järjestämiseksi. Oppilashuollollisen 
tiedon välittämiseen päivähoidosta esiopetukseen tarvitaan aina huoltajan suostumus. 
 
Samalla tavalla toimitaan lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun. Esiopettaja keskustelee 
huoltajan kanssa lapsen mahdollisesta oppilashuollollisen tuen tarpeesta koulua aloittaessa 
ja siirtää tietoa sovitulla tavalla koululle. Hän voi pyytää myös suostumuksen siirtää lapsen 
oppilashuoltokertomuksen tulevalle koululle (sovitulle henkilölle). Joskus voi olla tarpeen 
järjestää siirtopalaveri vastaavalla tavalla kuin päivähoidon ja esiopetuksen nivelvaiheessa. 
Ensisijaisessa vastuussa oppilashuollollisen tiedon siirrosta on lapsen esiopettaja. 
 
Oppilaan ohjaus ja muu yhteistyö siirtymävaiheissa oppilashuoltotyön 
näkökulmasta Uotilanrinteen peruskoulussa 
 
Uotilanrinteen peruskoulun opinto-ohjaajat osallistuvat tarpeen mukaan yksilökohtaisiin 
oppilashuoltoryhmiin asiantuntijoina. Oppilashuollollisena yhteistyönä opinto-ohjaajien 
kanssa suunnitellaan oppilaiden opintokokonaisuuksia.  Yleensä aina opinto-ohjaajien 
asiantuntemusta tarvitaan, kun asiantuntijaryhmässä käsitellään oppilashuollollisen tuen 
tarpeessa olevan oppilaan jatko-opintomahdollisuuksia ja soveltuvuutta tietyille aloille. 
Tästä syystä Uotilanrinteen peruskoulussa pyritään siihen, että opinto-ohjaajat olisivat 
aina asiantuntijoina mukana 9. luokkalaisten oppilaiden sekä yksilökohtaisissa 
oppilashuoltoryhmissä että oppimisen tuen palavereissa.  

  

4.2.3. Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastusten yhteistyö 

Koulujen terveydellisten olojen ja hyvinvoinnin valvonta ja tarkastelu on monen tahon 
yhteistyötä. Periaate on, että jokainen taho käyttää hyväkseen toisen asiantuntemusta. 
Näitä asioita käsittelevät mm. työterveyshuollon työpaikkaselvitykset, 
ympäristöterveydenhuollon raportit ja tarkastukset, työpaikan oma riskianalyysi, 
talotoimen raportit ja katselmukset, sisäilmatyöryhmän pöytäkirjat ja aluehallintoviraston 
työsuojelun vastuualueen normaalit säännölliset tai erityiset työsuojelutarkastukset. 
Mukana näissä tarkastuksissa ovat yleensä rehtori, koulun työsuojeluasiamies, 
laitosmies/talonmies, kouluterveydenhoitaja, työterveyshoitaja, työsuojeluvaltuutettu, 
työhyvinvointipäällikkö, talotoimesta usein LVI-päällikkö ja kunnossapitopäällikkö. 
Todettujen puutteiden ja epäkohtien korjaamista on seurattava vuosittain. 
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Yksiköt osallistuvat myös erilaisiin työhyvinvointia ja oppilaiden hyvinvointia koskeviin 
tarkastuksiin, tutkimuksiin ja kartoituksiin, joiden tuloksia käytetään hyväksi 
oppilashuollollisessa suunnittelussa ja toiminnan arvioimisessa. 

 
Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastusten yhteistyö   
Uotilanrinteen peruskoulussa 
 
Uotilanrinteen peruskoulussa toimii Turvallisuusryhmä, joka huolehtii mm. 
poistumisharjoitusten organisoinnista ja palautteen keräämisestä.  
 
Uotilanrinteen peruskoulun rakennus on rakennettu jo vuonna 1969. Rakennus kaipaa 

peruskorjausta. Peruskorjauksen laajuuden ja kustannuksien arvioimiseksi rakennuksessa 

tehtiin sisäilmamittauksia helmikuussa 2014. Tutkimuksen tulosten vuoksi koulussa 

tehtiin luokkatiloihin muutoksia.  

Kaupunginhallitus nimesi tilatoimikunnan selvittämään Rauman yläkoulujen ja lukion 

koulutiloja. Sisäilmassa ilmenneiden ongelmien vuoksi Uotilanrinteen peruskoulun 

oppilaiden ja henkilökunnan terveydellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin seurantaan 

on kiinnitettävä erityishuomiota. 

4.2.4. Terveysneuvonnan ja terveystiedon yhteistyö 

Kouluterveydenhuoltoasetuksissa määritellään, että terveysneuvontaa on toteutettava 
yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaisesti. Oppilaan terveysneuvonnan on tuettava 
ja edistettävä itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä hyvää kuntoa ja 
mielenterveyttä sekä ehkäistävä koulukiusaamista. Terveysneuvontaan liittyviä tuen ja 
hyvinvoinnin edistämisen osa-alueita, jotka läheisesti sivuavat terveystiedon opetusta ovat 
mm. kasvu sekä psykososiaalinen ja fyysinen kehitys, ihmissuhteet, lepo ja vapaa-aika, 
median merkitys, ergonomia, ravitsemus, liikunta, painonhallinta, suun terveys, 
seksuaaliterveys (sisältäen raskauden ehkäisyn), ehkäisevä päihdetyö sekä väkivallan ja 
tapaturmien ehkäiseminen. Tavoitteena on, että terveydenhoitaja ja terveystiedon opettaja 
suunnittelisivat terveystiedon sisältöjä, painotettavia alueita ja ajankohtaisia teemoja 
yhteistyössä. Keskinäinen selkeä työnjako auttaisi ehkäisemään päällekkäisen työn 
tekemistä. 
 
Nykyisellään yhteistyötä terveysneuvonnan ja terveystiedon välillä tehdään 
terveydenhoitajan pitämien oppituntien muodossa. 3.-luokkalaisille oppilaille puhutaan 
ravitsemuksesta, liikunnasta ja puhtaudesta ja 5.-luokkalaisille seksuaalisuuden 
kehityksestä. Tarpeen ja aikataulujen mukaan tuntivierailuja voidaan järjestää muistakin 
aiheista. 8.-luokkalaiset käyvät opettajan johdolla ehkäisyneuvolassa tutustumassa ja siellä 
pidetään luento ehkäisyyn liittyen. 
 
Terveysneuvonnan, terveystiedon sekä muiden oppiaineiden yhteistyö 
Uotilanrinteen peruskoulussa 
 
     Kotitaloudessa 7. luokalla käsiteltäviä aiheita ovat ruuan valinta, säännöllinen 
syöminen ja hyvät elämäntavat sekä mitä ruoka sisältää. Ravintoaineasiat pyritään 
esittelemään käytännön kannalta. Sekä 7. luokalla että valinnaisaine kotitalouden tunneilla 
käsitellään hygieniaa sekä ravintoaineita säästäviä ruoan säilytys-, käsittely- ja 
valmistustapoja. Lähes jokaisella kotitaloustunnilla on esillä ravinto-oppia: ruoka- ja 
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ravintoaineet, ateriasuunnittelu, ruokavaliot, ateriarytmi ja riittävä uni, ergonomia ja oikeat 
työasennot. 
    Matematiikassa käsitellään 9. luokalla prosenttilaskun yhteydessä veren 
alkoholipitoisuuden laskeminen ja alkoholin poistuminen elimistöstä. 
    Kemiassa 9. luokalla tulevat käsiteltäviksi tupakan kuivatislaus, alkoholit ja etanolin 
myrkyllisyys. Lisäksi opiskellaan ravintoaineet ja niiden rakenteet sekä vitamiinit ja 
kivennäisaineet. 
    Biologiassa käsitellään 9. luokalla ihmisen biologia, jossa sivutaan lähes joka kohdassa 
terveys- ja sairausaiheita. Ruuansulatuksen yhteydessä tulee ravitsemusneuvontaa, luuston 
kohdalla puhutaan kalkin ja liikunnan tarpeesta, hengityksen kohdalla keskustellaan 
tupakoinnin vaarallisuudesta ja asbestista. Verenkierron yhteydessä sivutaan sydän- ja 
verenkiertoelimistön sairauksia ja hermosto kohdassa puhutaan unen merkityksestä. 
Ihmisen lisääntymiskappaleissa puhutaan raskaudesta, raskauden aikaisesta ruokavaliosta 
ja oikeista elämäntavoista. Ihmisen aisteista puhuttaessa käsitellään niihin liittyviä 
sairauksia sekä esim. työsuojelua. Yhteistyötä terveydenhoitajan kanssa tehdään silloin, 
kun hän käy luokissa ottamassa verikokeet, joiden perusteellaa määritetään oppilaiden 
veriryhmät. Verenluovutuksesta keskustellaan tästä seuraavalla tunnilla. 
   Liikuntatunneilla käsitellään säännöllisesti liikunnan merkitystä oman fyysisen ja 
psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Samalla opetetaan käytännön tapoja pitää yllä ja 
kehittää fyysisen kunnon eri osa-alueita; tärkeimpinä peruskestävyys, liikkuvuus ja 
lihaskunto. 

4.2.5. Järjestyssäännöt 

Perusopetuslain mukaisesti kouluilla tulee olla järjestyssäännöt tai sellaiset 
järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä 
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöissä voidaan 
koulun turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä esim. järjestelyistä, 
käyttäytymisestä, esineiden/aineiden käytöstä, käsittelystä ja säilytyksestä. 
Järjestyssäännöillä voidaan myös määritellä siisteydestä huolehtimista sekä 
oleskelua/liikkumista koulussa ja sen alueella. Järjestyssäännöt ovat voimassa sen ajan, 
kun oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. 
 
Rauman koulut tekevät ja päivittävät järjestyssäännöt oppilashuollollisena yhteistyönä 
esimerkiksi yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. 

 
 Uotilanrinteen peruskoulun järjestyssäännöt 
 

Järjestyssääntöjä ollaan uusimassa lukuvuoden 2014-2015 aikana. Uusimistyön tekevät 
yhteistyössä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmä ja opetussuunnitelmatyöryhmä. Toistaiseksi 
voimassa olevat järjestyssäännöt ovat: 
 
UOTILANRINTEEN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄNNÖT 
 
1 §  KOULU- JA VÄLITUNTIALUE 
Koulualueen muodostaa koulun tontti. Koulualuetta on myös koulun pihan ja  
palloiluhallin välinen tunnelin alue ja kävelytie sekä palloiluhallin ympäristö.  
Välituntialueena on sisäpiha ja koulurakennuksen eteläpuolella oleva piha.  
Tunnelialue ei siis ole välituntialuetta. 
  
2 §  PÄIVÄNAVAUS 
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Työpäivä alkaa klo 9:00 päivänavauksella, joka on sisällöltään perusopetuksen tavoitteiden 
mukainen. 
 
3 §  KOULUTUNNIT 
Koulutunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana 
4 §  VÄLITUNNIT 
Välitunnin alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan summerin soitolla. Opettajan annettua 
luvan oppilaat poistuvat viipymättä luokista. Välitunnit vietetään, ellei toisin sovita, 
ulkona välituntialueella. Juoma-automaateilla käyntiä kesken välitunnin tulee välttää. 
Välitunnin jälkeen siirrytään ripeästi oppitunnille. 
 
 5 §  KOULURUOKAILU 
Ateriointi suoritetaan hyviä pöytätapoja noudattaen. Ruokalassa ei käytetä ulkovaatteita 
tai päähinettä eikä ruokalan läpi kuljeta. Ulkovaatteet on ripustettava naulakkoon 
ruokailun ajaksi. Ruokailu tapahtuu lukujärjestyksessä määrättyinä ruoka-aikoina. 
 
6 §  LIIKUNTATUNNIT 
Liikuntatunneille on pukeuduttava liikunnanopettajien ohjeiden mukaan. Liikuntasalien 
pukeutumistiloihin mennään välitunnin päätyttyä.  
  
7 §  KOULUMATKAT 
Turvallisen liikenteen vaatimukset tulee kaikissa tilanteissa ottaa huomioon. Polkupyörät 
säilytetään niille varatuissa telineissä koulun alueella. Koulukyydityksen osalta noudatetaan 
sitä varten erikseen annettuja ohjeita. Jalankulkijan on käytettävä Uotilan paikallistien 
ylityksessä alikulkutunnelia. Koulumatkalla oppilaiden tulee noudattaa koulun 
järjestyssääntöjä. 
 
 8 §  KOULUALUEEN ULKOPUOLELLA TAPAHTUVA TOIMINTA 
Siirtyminen koulualueen ulkopuolella olevaan kohteeseen tapahtuu varovaisuutta 
noudattaen opettajan määräämää reittiä pitkin. Kirjaston käyttö on sallittu 
kuljetusoppilaille kello 14:n välitunnilla. Tähän on pyydettävä kirjallinen lupa 
luokanvalvojalta tai äidinkielenopettajalta. Koulun järjestämillä retkillä noudatetaan 
koulun järjestyssääntöjä. 
   
9 §  KOULUN PUITTEISSA TAPAHTUVA VAPAA-AJAN TOIMINTA 
Jos  oppilaiden vapaa-ajan toiminta tapahtuu koulun tiloissa ja koulun kerhoissa, 
oppilaiden tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä. 
 
10 §  MYÖHÄSTYMINEN 
Oppilas, joka tulee luokkaan päivänavauksen tai tunnin alkamisen jälkeen, katsotaan 
myöhästyneeksi, ja opettaja tekee siitä merkinnän poissaolokirjaan.  
 
11 § TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN 
Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä sekä järjestyssääntöjä 
noudattamalla edistää koulun työrauhaa. Hyvään käyttäytymiseen kuuluu myös asiallinen 
ja kohtelias kielenkäyttö. 
 
12 §  TUNTIKÄYTTÄYTYMINEN 
Oppitunneilla työskennellään opettajan antamien ohjeiden mukaan. Ulko-vaatteiden, 
päähineitten, matkapuhelinten, musiikkilaitteiden ja kuulokkeiden käyttö tunneilla on 
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kielletty. Syöminen, juominen ja purukumin pureskelu oppitunnin aikana on kielletty. 
Oppilaalla tulee olla mukana tarpeelliset työskentelyvälineet. 
 
13 §  KIUSAAMINEN 
Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. Kiusaamishavainnoista on ilmoitettava 
henkilökunnalle. 
14 § KOULUN JA KOULUYHTEISÖN JÄSENTEN OMAISUUS 
Kaikkea omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja sitä vahingoittamatta. Oppilas korvaa 
vahingot, jotka aiheutuvat tahallisuudesta tai välinpitämättömyydestä. Kadonneen tai 
turmellun oppikirjan tilalle oppilas hankkii uuden. Aiheutuneista vahingoista on aina 
ilmoitettava henkilökunnalle. Jokaisen on huolehdittava kouluympäristön siisteydestä ja 
viihtyvyydestä. 
 
15 § TUPAKKA JA PÄIHTEET 
Tupakan, tupakointivälineiden ja päihteiden käyttö ja hallussapito koulussa, koulun 
järjestämissä tilaisuuksissa ja koulumatkoilla on kielletty. 
 
16 §  RANGAISTUKSET 
Jos oppilas ei noudata järjestystä tai käyttäytyy muuten sopimattomasti tai on huolimaton, 
häntä voidaan nuhdella tai rangaista.  
 
Jatkuva koulun sääntöjen rikkominen voi johtaa oppilaan siirtämiseen kotiopetukseen tai 
voi estää oppilaan pääsyn koulun järjestämille retkille ja tapahtumiin. 
 

4.2.6. Oppilashuolto kurinpitotilanteissa 

Erilaisista syistä johtuvat kurinpidolliset toimenpiteet ovat osa koulujen arkea. 
Kurinpidolliset tilanteet vaativat välittömiä toimia, mutta usein myös pitkäjänteisemmän 
tuen järjestämistä. Oppilashuollollista tukea voi tarvita kurinpidollisen toimenpiteen 
kohteeksi joutuva oppilas tai ne oppilaat tai henkilökunta, joille ko. oppilas on aiheuttanut 
vaaratilanteen tai mielipahaa. Rehtori arvioi kurinpitotilanteissa oppilashuollollisen tuen 
järjestämisen tarpeen. 
 
Uotilanrinteen peruskoulussa valitaan joka lukuvuoden alussa kullekin luokka-asteelle 
oma kasvatuskeskusteluopettaja. Kasvatuskeskusteluopettajat päivittävät 
rangaistuskäytännöt syksyn toiseen opettajakokouksen. 

 

4.2.7. Päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen 

Päihteiden, kuten tupakan, alkoholin tai huumausaineiden, vaikutus oppilaaseen voi tulla 
esiin esiopetus- tai kouluyhteisössä monella tapaa. Kysymyksessä voi olla huoltajan, 
muiden lähimmäisten tai oppilaan oma päihteiden käyttö. Tietoa päihteidenkäytöstä 
kerätään mm. kouluterveyskyselyn ja laajennettujen terveystarkastusten kautta. Yhteistyö 
nuorisotoimen kanssa on tärkeää ajankohtaisen päihdetiedon saamiseksi.  
 
Esikoulussa lapsi voi tuoda esille huolta kotona tapahtuvasta päihteidenkäytöstä tai se voi 
tulla ilmi lapsen olemuksessa/käytöksessä muulla tavalla. Asia täytyy ottaa huoltajan 
kanssa puheeksi. Lapselle voidaan varata aika kuraattorille tai keskustella 
asiantuntijaryhmän kanssa tilanteesta, jotta selvitetään onko lapsen huolelle aihetta ja millä 
toimenpiteillä lasta ja huoltajaa olisi mahdollista tukea. Mikäli huoli on suuri ja/tai 
yhteistyö kodin kanssa ei onnistu, on syytä tehdä lastensuojeluilmoitus. Samalla tavoin 
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toimitaan, jos kysymyksessä on oppilaan altistuminen kotona tapahtuvalle häiritsevälle 
päihteiden käytölle.  
 
Oppilaiden päihteettömyyttä tuetaan kouluissa selkeällä päihteettömyyden linjalla koulun 
tapahtumien, päättäjäisten, illanviettojen ja koulun retkien yhteydessä. Päihteiden käytöstä 
ja päihteisiin liittyvistä asenteista tulee keskustella, kun niitä eri oppiaineissa käsitellään 
sekä niissä tilanteissa, kun ne nousevat muuten esille. Kun huoli oppilaan päihteiden 
käytöstä herää, otetaan asia puheeksi hänen kanssaan ja tilanteen mukaan ilmoitetaan 
huoltajalle. Huoltajan kanssa neuvotellaan mahdollisuudesta käsitellä asiaa joko 
kasvatuskeskustelun menetelmin tai yksilöllisessä oppilashuollossa. Ilmiselvässä 
päihteidenkäytössä tai päihtyneenä kouluun tullessa ilmoitetaan huoltajalle ja tehdään 
välittömästi lastensuojeluilmoitus.  
 
Tupakkalain toteutumista valvotaan koulussa ja sen alueella. Tupakoinnista koulun 
alueella ja kouluaikana seuraa rangaistus. Mikäli tupakointia ei rangaistuksen tai muun 
toimenpiteen avulla saada loppumaan, poliisiviranomainen voi kirjoittaa oppilaalle 
tupakointirikkomuksesta sakon. 
 
Päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen Uotilanrinteen 
peruskoulussa 
 
Päihteiden käyttöä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat mm. aiheen käsittely 
terveystiedon, biologian ja kemian tunneilla sekä asiantuntijaluennot tai -vierailut. 
 
Koulun kriisitoimintaohjeessa on ohjeet siltä varalta, että koulussa tavataan oppilaalla 
päihdyttäviä aineita tai päihtynyt oppilas: 
 
PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ TAI KÄYTÖN EPÄILY  
• Poista oppilas luokasta tai välitunnilta jonkun aikuisen valvontaan. 
• Takavarikoi päihteet. Pyydä tarvittaessa avuksesi kriisiryhmän jäsen tai joku muu koulun  
   henkilökunnasta. 
• Sovi yhteydenotosta oppilaan vanhempiin, joita pyydetään hakemaan oppilas pois  
  koulusta. 
• Rehtori tekee lastensuojeluilmoituksen. 

  

4.2.8. Koulukuljetuksen odotusta ja turvallisuutta koskevat ohjeet 

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos oppilaan 
koulumatka on viittä kilometriä pitempi tai matka on oppilaan ikä ja muut olosuhteet 
huomioon ottaen liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Alle 13-vuotiaan koulumatka saa 
odotuksineen kestää korkeintaan kaksi ja puoli tuntia ja 13 vuotta täyttäneen enintään 
kolme tuntia. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on lain mukaan järjestettävä mahdollisuus 
ohjattuun toimintaan. 

 
Koulukuljetuksen odotusta ja turvallisuutta koskevat ohjeet Uotilanrinteen 
peruskoulussa  
 
Koulun lukuvuositiedotteessa, johon tutustumisen huoltajat vahvistavat 
allekirjoituksellaan, on oppilaskuljetuksia koskeva tiedote: 
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Aamulla kello 8.45 – 8.55 linja-autot tulevat välituntipihalle määrätyille paikoilleen. Autot 
saapuvat ja poistuvat hyvässä järjestyksessä. Oppilaiden tulee siirtyä autoista välittömästi 
kohti koulurakennusta. Jokaisen oppilaan pitää varoa pihan liikennettä. 
 
Aikataulu klo 15.05 alkavaa kotiinkuljetusta varten:  
1. Autot ajavat sovituille paikoilleen klo 14.55 - 15.20. 
2. Valvoja tulee luokkineen klo 14.57. Saatuaan luvan ryhmä siirtyy autoihin. 
3. Kellon soitua klo 15.00 opettaja päättää tunnin. Oppilaat saavat luvan poistua luokasta 
ja he menevät rauhallisesti autoihin tai omiin jonoihin odottamaan linja-auton tuloa. 
Pihalle ei saa mennä ennen viimeisen tunnin päättymistä. Koska pihalla liikkuu autoja, on 
siellä liikuttava erityisen varovaisesti. 
4. Valvoja antaa autoille lähtömerkin klo 15.05 tai kun kaikki autot ovat saapuneet ja 
oppilaat ovat autoissa. 
  
Teitten varsilla autoihin noustessa ja niistä poistuttaessa on noudatettava suurta 
varovaisuutta. Oppilas on kuljetuksenkin aikana koulun järjestyssääntöjen alainen. Hänen 
on käyttäydyttävä hyvin ja lisäksi noudatettava matkustajia koskevia yleisiä ohjeita ja 
määräyksiä.  
    Huoltajan toivotaan keskustelevan tässä tiedotteessa mainituista 
turvallisuuskysymyksistä huollettavansa kanssa ja tarvittaessa ottamaan yhteys kouluun. 
Koska koulun pihalla on vilkas liikenne aamuisin ja iltapäivisin, on autoilla oppilaita 
tuovat tai hakevat huoltajat ohjeistettu jättämään ja hakemaan oppilaat parkkipaikalta, ei 
piha-alueelta. Klo 8.50–14.55 välituntipihalla saa ajaa ainoastaan huoltoajoa. 

4.2.9. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

 

Koulukiusaamisella tarkoitetaan koulussa tapahtuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa, jossa 
tarkoituksellisesti pyritään vahingoittamaan toista osapuolta. Se poikkeaa leikistä tai 
tasavertaisesta nahistelusta ja kohdistuu yleensä toistuvasti samaan oppilaaseen, joka on 
alistetussa asemassa. Kiusaaminen voi olla yksilöiden välistä tai yhteisöllistä toimintaa, 
johon usein kuuluu sanallista (uhkaamista ja pilkkaamista), fyysistä (tönimistä, potkimista, 
lyömistä) tai sosiaalista (välinpitämättömyyttä, eristämistä, yksin jättämistä) kiusantekoa. 
Kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään on välittömästi puututtava. Opettajan tai rehtorin 
havaitessa kiusaamista koulussa tai koulumatkalla tulee välittömästi ilmoittaa siitä sekä 
kiusaajan että kiusatun huoltajille.  
 
Jos koulussa ilmenee, että oppilaaseen kohdistuu kotona tai vapaa-ajalla väkivaltaa, tai hän 
joutuu sellaista lähiympäristössään muuten näkemään/kohtaamaan, asiasta pitää 
välittömästi keskustella huoltajan kanssa ja antaa asia sosiaaliohjaajan/kuraattorin 
hoidettavaksi. Mikäli oppilas on välittömässä vaarassa tai asiasta keskusteleminen 
huoltajan kanssa voisi aiheuttaa vaaratilanteen oppilaalle, on tilanteen mukaan 
ilmoitettava poliisille tai tehtävä lastensuojeluilmoitus. Samalla tavalla toimitaan, mikäli on 
kysymyksessä oppilaan altistuminen perheenjäsenen tai lähiomaisen 
mielenterveysongelmille. 
 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
Uotilanrinteen peruskoulussa 
 
KiVa Koulu® on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston 
psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetus- ja 
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kulttuuriministeriön rahoituksella. Uotilanrinteen peruskoulu kuuluu KiVa-koulu ohjelmaan ja 
toimii sen periaatteiden mukaisesti.  
 
Koulussa toimii KiVa-tiimi, johon kuuluvat sosiaaliohjaaja sekä  kaksi aineenopettajaa. 
Ilmoituksen epäillystä kiusaamisesta voi tehdä kuka tahansa kirjallisesti KiVa-tiimille Wilman 
kautta tai opettajanhuoneesta löytyvällä lomakkeella. Ilmoituksen perusteella KiVa-tiimi arvioi 
onko kyse kiusaamisesta vai yksittäisestä tapauksesta. Yksittäiset tapaukset ohjataan 
luokanvalvojan selvitettäväksi, muut KiVa-tiimi ottaa käsittelyynsä. Viikoittaisilla KiVa-tunneilla 
tiimi tapaa asianomaisia oppilaita ja selvittää tapahtumia. Ilmoituksessa mainittu kiusattu 
haastatellaan, jonka jälkeen kuullaan kiusaajaa/kiusaajia ja haastetaan heidät pohtimaan 
kiusaamisen seuraamuksia. Tapaamisista laaditaan muistio, johon kirjataan mitä oppilas on 
kertonut ja mitä hänen kanssaan on sovittu. Kiusaaja velvoitetaan kertomaan itse kiusaamisesta 
kotona vanhemmille, ja heidän odotetaan ilmoittavan keskustelusta KiVa-tiimille Wilman kautta. 
Jos yhteydenottoa ei tule, KiVa-tiimi on vanhempiin yhteydessä Wilman kautta. Sopimusten 
toteutusta seurataan päivittäisissä toiminnoissa ja tarvittaessa seurantakeskusteluissa 
kiusaajan/kiusatun kanssa. Jos kiusaaminen ei lopu, kaikkien osapuolten vanhemmat kutsutaan 
koululle keskustelemaan asiasta. Jos tämäkään toimenpide ei tuota toivottua tulosta, KiVa-tiimi 
kehottaa kiusatun vanhempia tekemään asiasta rikosilmoituksen poliisille.  
 
Tukioppilaat pitävät KiVa-teematunteja kaikille seitsemäsluokkalaisille tavoitteenaan 
ennaltaehkäistä väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää sekä rohkaista kaikkia osaltaan toimimaan 
kiusaamisen vastaisesti. 

4.2.10. Kriisisuunnitelmat 

Kriisitilanteiden (oppilaan tai koulun työntekijän kuolema, itsemurha, vakava 
onnettomuus, vakava väkivalta tai fyysisen vahingoittumisen uhka) hallinta edellyttää 
etukäteen sovittua toimintamallia.  Ilman asianmukaista käsittelyä kriisitilanteet voivat 
haitata kouluyhteisön toimintakykyä pitkäänkin.   

Jokaisessa koulussa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä tai muu erikseen nimetty 
kriisiryhmä, jonka rehtori kutsuu koolle kriisitilanteissa.  Kouluilla on myös 
koulukohtaiset kriisisuunnitelmat. Kriisisuunnitelma tarkoittaa etukäteen valmisteltua 
toimintamallia, jonka avulla voidaan vakavan kriisitilanteen sattuessa toimia. Ennalta 
arvaamattomissa kriisitilanteissa lasten ja aikuisten kokemat tunteet voivat olla yllättäviä; 
hämmennystä, avuttomuutta, pelkoa tai paniikkia. Asiallinen tieto ja oikea toiminta 
rauhoittavat niin lapsia kuin aikuisiakin.  Tavoitteena on, että yllättävän tapahtuman 
jälkeen oppilaiden ja koulun henkilökunnan toimintakyky säilyy ja elämä kouluyhteisössä 
palautuu normaaliksi.  

Kriisisuunnitelmat Uotilanrinteen peruskoulussa 

Uotilanrinteen peruskoulun kriisitoimintaohje sisältää yhteystiedot, vastuuhenkilöiden 
nimet ja kuvauksen suositeltavista toimintatavoista, kun on sattunut äkillinen 
kuolemantapaus, onnettomuus, uhkatilanne tai muu erityistilanne.  Kriisitoimintaohje on 
löydettävissä opettajainhuoneesta sekä kirjallisena että sähköisenä peda.netin 
opettajainhuoneesta. Kriisitoimintaohje päivitetään vuosittain. 

4.3. Yksilökohtainen oppilashuolto 

 

Yksilökohtainen oppilashuollon perusajatuksena on huolehtia siitä, että oppilaan yksilölliset tarpeet 
oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyen tulevat huomioiduksi esi- ja perusopetuksessa. Tavoitteena 
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oppilashuollossa on varhainen puuttuminen sekä yksilöllisten huolenaiheiden ja oppimisen esteiden 
ennaltaehkäisy. Yksilölliseen oppilashuoltoon kuuluvat oppilaan käynnit terveydenhoitajan, 
sosiaaliohjaajan/kuraattorin tai koulupsykologin luona ja henkilökohtaiset keskustelut heidän kanssaan 
sekä oppilashuollollisen yhteistyönä yksittäisen oppilaan ympärille kootut asiantuntijaryhmät. 
 
Kun on tarpeen selvittää yksittäisen oppilaan oppilashuollollisen tuen ja palveluiden tarvetta, kootaan 
monialainen tapauskohtainen asiantuntijaryhmä. Kokoon kutsumisesta vastaa se henkilö, jolle huoli 
oppilaasta syntyy, tai kenelle huolesta on ilmoitettu, ja hänen tehtävänään on myös arvioida, kenen 
asiantuntemusta asian käsittelemiseen tarvitaan. Asiantuntijoita voivat olla opettaja, erityisopettaja, 
opinto-ohjaaja, rehtori, avustaja, terveydenhoitaja, koululääkäri, sosiaaliohjaaja/kuraattori, 
koulupsykologi, nuorisotyöntekijä, lastenpsykiatrian tai nuorisopsykiatrian edustaja tai 
sosiaalityöntekijä/vastuukuraattori. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa oppilaan ja hänen 
huoltajansa itsemääräämisoikeutta ja ryhmän jäsenien läsnäolon on oltava ammatillisesti perusteltua. 
Asiantuntijoiden nimeäminen tämän ryhmän jäseniksi edellyttää esiopetuksessa yksilöityä kirjallista 
suostumusta huoltajalta ja perusopetuksessa oppilaalta ja/tai hänen huoltajaltaan. Oppilaan suostumus 
riittää, mikäli hänet katsotaan ymmärtävän suostumuksen merkityksen. (OHL 14§) Koollekutsuja pyytää 
suostumuksen ensin suullisesti ja ryhmän kokoontuessa hän pyytää sen vielä kirjallisesti. Suostumus 
sisältyy yhtenä kohtana oppilashuoltokertomukseen. Lähtökohtana asiantuntijaryhmän 
kokoontumisessa on se, että huoltaja on läsnä hänen lapsensa asioita käsiteltäessä. Mikäli hänellä ei ole 
mahdollisuutta osallistua, hän voi käydä koulussa allekirjoittamassa suostumuksen asian käsittelemiseksi 
ilman hänen läsnäoloaan.  Asiantuntijaryhmän jäsenillä on oikeus pyytää tarpeen tullen neuvoa muilta 
asiantuntijoilta. (OHL 19§) 
 
Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Hänen tehtäviinsä kuuluu ryhmän koolle 
kutsuminen ryhmän kokoontuessa jatkossa, oppilashuoltokertomuksen kirjaaminen ja sen 
asianmukaisesta talletuksesta huolehtiminen.  
 
Oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet on oppilashuoltotyössä otettava huomioon häntä koskevissa 
toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen kehityksensä edellyttämällä tavalla eikä huoltajalla ole oikeutta 
kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja. (OHL 18§) Tämä tarkoittaa, että oppilaalla on 
oikeus tavata yksittäistä oppilashuollon toimijaa, vaikka hänen huoltajansa kieltäytyisivät monialaisesta 
asian käsittelystä. Oppilas voi painavista syistä kieltää huoltajansa osallistumisen asiantuntijaryhmien 
toimintaan tai kieltää itseään koskevien salassa pidettävien tietojen toimittamisen huoltajalleen. Näin 
hän voi tehdä vain jos hän on ikänsä, kehityksensä, henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta sekä 
asian laadun huomioiden kykeneväinen arvioimaan kiellon merkityksen eikä kielto ole selkeästi hänen 
etunsa vastainen. Lapsen edun arviointi kuuluu oppilashuollon henkilöstöön kuuluvalle sosiaali- tai 
terveydenhuollon ammattihenkilölle. (OHL 18§) 
 
Opettajilla on tärkeä rooli oppilaiden ohjaamisessa ja asiantuntijaryhmän koollekutsumisessa, sillä he 
ovat avainasemassa havainnoimassa oppilashuollollisen tuen tarvetta. Opettajien lisäksi havainnointi 
kuuluu myös koulun muulle henkilökunnalle ja pienienkin huolien eteenpäin vieminen on olennaista 
ennaltaehkäisevän otteen kannalta. Opettaja voi halutessaan konsultoida asiasta muuta 
oppilashuoltohenkilöstöä. Koulun henkilöstön toimiessa oppilashuollollisissa tehtävissä, 
asiantuntijaryhmän jäsenenä, he eivät saa käyttää saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin 
oppilashuoltoon liittyviin tehtäviin. (OHL 14§) 
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Monialaista yksilökohtaista työtä kouluissa tehdään myös oppilaan oppimiseen liittyvään tuen 
tarpeeseen liittyen. Tätä työtä ei määrittele oppilas- ja opiskelijahuoltolaki vaan perusopetuslaki. 
Lisätietoa löytyy kappaleesta 4.3.2. Tehostettu ja erityinen tuki suhteessa oppilashuoltoon. 
 
Yksilökohtainen oppilashuolto Uotilanrinteen peruskoulussa 
 
Oppilashuollon palveluja Uotilanrinteen peruskoulun oppilaille tarjoavat kouluterveydenhoitaja, 
sosiaaliohjaaja/kuraattori ja koulupsykologi. Heidän yhteystietonsa löytyvät koulun kotisivuilta. 
 
Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on koulun terveydenhoitotiloissa maanantaista perjantaihin. 
Kouluterveydenhoitajaan saa yhteyden puhelimitse tai Wilman kautta. Koululääkäri tekee laajaan 
terveystarkastukseen kuuluvat lakisääteiset terveystarkastukset. Koululääkärin vastaanotosta on 
sovittava terveydenhoitajan kanssa. Sairausasiat hoitaa terveyskeskuslääkäri. Uotilanrinteen peruskoulun 
8. luokkalaisilla on käytössä nuorisoseula, jonka oppilaat täyttävät sähköisesti. 
 
Sosiaaliohjaaja työskentelee koulussa viitenä päivänä viikossa. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai 
Wilman kautta viestillä. Sosiaaliohjaajan tehtävänä on edistää oppilaiden hyvinvointia sekä auttaa ja 
tukea oppilaita, huoltajia ja opettajia erilaisissa ongelmatilanteissa. Oppilaat voivat saada keskusteluapua 
tulemalla sosiaaliohjaajan luo oma-aloitteisesti tai opettajien ohjaamana. Myös huoltajat voivat ottaa 
yhteyttä, jos jokin lapsen kasvatukseen, koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin, perheoloihin tai vapaa-aikaan 
liittyvä asia mietityttää.  
 
Koulupsykologi toimii psykologisena asiantuntijana oppilaiden koulutyötä suunniteltaessa ja 
kehitettäessä. Yhteistyössä oppilaan, vanhempien/huoltajien ja monialaisen tapauskohtaisen 

Kun huoli oppilaasta herää 
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asiantuntijaryhmän kanssa koulupsykologi selvittelee oppilaan kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin 
liittyviä ongelmatilanteita. Uotilanrinteen peruskoulussa koulupsykologi toimii ajanvarausperiaatteella. 
Oppilas tulee koulupsykologin asiakkaaksi, esimerkiksi kartoittavalle yksilökäynnille tai 
oppimiskykyarvioihin, kun asiasta on sovittu yhdessä opettajan ja vanhempien kanssa ns. 
asiantuntijapalaverissa.  Koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa aloitteentekijänä on 
useimmiten opettaja.  Kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa myös huoltaja voi olla suoraan 
yhteydessä koulupsykologiin. Koulupsykologin yhteystiedot löytyvät koulun kotisivulta. 
 
Jokaisella koulun henkilökuntaan kuuluvalla on velvollisuus puuttua tilanteeseen, jossa syntyy huoli 
oppilaasta tai jossa huolesta ilmoitetaan. On sovittu, että huolesta ilmoitetaan ensisijaisesti 
luokanvalvojalle. Luokanvalvoja on yhteydessä oppilaaseen ja huoltajaan, ja saatuaan huoltajalta 
suullisen luvan,  hän ottaa yhteyttä tarvittavaan koulun oppilashuoltohenkilöstöön 
(kouluterveydenhoitaja, sosiaaliohjaaja ja koulupsykologi) sekä mahdollisesti muihin 
asiantuntijatahoihin. Yksilöllisen oppilashuoltoryhmän / asiantuntijaryhmän  kokoontuessa huoltaja 
antaa kirjallisen luvan paikallaolijoiden läsnäoloon, osana oppilashuoltokertomusta. Ryhmä nimeää 
keskuudestaan vastuuhenkilön, joka kutsuu ryhmän koolle jatkossa, kirjaa oppilashuoltokertomuksen ja 
huolehtii oppilashuoltokertomuksen asianmukaisesta talletuksesta koulun lukolliseen holviin. 
Asiantuntijaryhmä voi pyytää neuvoa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta (esim. opettajalta, jos 
tämä ei ole asiantuntijaryhmän jäsen), eikä tämä edellytä suostumusta. 
 

4.3.1. Yksilöllisen oppilashuollon kirjaaminen – oppilashuoltokertomukset 

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyy läheisesti tarpeellisten tietojen kirjaaminen oppilashuollon 
kertomuksiin. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittelee oppilashuollollisten asioiden kirjaamista. 
(OHL 20§) Perusopetuslaki ottaa kantaa puolestaan siihen, miten kirjataan opetuksen järjestämiseen ja 
toteuttamiseen liittyvät asiat. Opettajan tulee ottaa huomioon, milloin hän työssään hoitaa opetuksen 
järjestämistä, opettajan opetukselliseen tehtävään kuuluvaa perusopetuslain säätelemää työtä, ja milloin 
hän on työssään osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittelemää oppilashuoltotyötä. Oppilashuoltotyö 
kirjataan oppilashuoltokertomukseen. 
 
Kirjaamisvelvoite koskee monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaa ja ryhmässä päätettyjen yksilöön 
kohdistuvien tukitoimien tarpeen kartoittamista, suunnittelua ja toteuttamista. Asiantuntijaryhmässä 
vastuuhenkilöksi nimetty ryhmän jäsen toimii kirjaajana. Kirjaamisessa tulee noudattaa jatkuvaa muotoa 
ja etenemistä aikajärjestyksessä. (OHL 20§) Kirjaamisen sisältöä määrittelee oppilashuoltokertomus –
lomake, joka on tehty kirjaamista koskevan lainsäädännön pohjalta. Oppilashuoltokertomukseen on 
aina tietojen luovuttamisen yhteydessä merkittävä mitä tietoja, kenelle ja millä perusteella on luovutettu. 
Kirjaamisessa on tärkeää pitäytyä faktoissa, välttää tulkintojen tekemistä ja muistaa, että arkaluonteisten3 
asioiden käsitteleminen ja kirjaaminen oppilashuollossa vaatii nimenomaista suostumusta.  
 
Oppilashuoltokertomuksessa pyydetään asian käsittelemiseen kyseisellä kokoonpanolla oppilaalta ja/tai 
huoltajalta suostumus. Kokoonpanon vaihtuessa sovituista syistä, suostumusta ei tarvitse välttämättä 
pyytää uudelleen, jos asiasta on yhteisesti oppilaan ja/tai huoltajan kanssa asiantuntijapalaverissa sovittu 
ja asia on kirjattu kertomukseen. Pitkissä oppilashuollollisissa prosesseissa, suostumus tulee pyytää 
uudestaan vähintään vuosittain. 
 

                                                             
3 Arkaluonteisuudella tarkoitetaan rotua tai etnistä alkuperää, henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai 
uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista, rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen 
seuraamusta, henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta tai häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai 
niihin verrattavia toimia, henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä tai henkilön sosiaalihuollon 
tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. 
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Sosiaaliohjaajat/kuraattorit, koulupsykologit ja terveydenhoitajat kirjaavat yksilökohtaista 
oppilashuoltoa koskevat asiat oman työnsä lainsäädännön mukaisesti. Jokainen asiantuntija yksilöllisessä 
oppilashuollossa voi tehdä omia muistiinpanojaan. Ne muuttuvat asiakirjaksi, mikäli ne liitetään 
oppilashuoltokertomukseen tai niihin viitataan oppilashuoltokertomuksissa. Itseään koskevia asiakirjoja 
oppilaalla ja huoltajalla on oikeus pyytää nähtäväkseen. 
 
Kirjaaminen 

4.3.2. Tehostettu ja erityinen tuki suhteessa oppilashuoltoon 

Oppilaiden opetuksellinen tuen tarve kulkee usein käsi kädessä oppilashuollollisen tuen tarpeen kanssa. 
Näitä kahta säätelevät kuitenkin eri lait. Opetuksellinen tuki, kuten tehostettu ja erityinen tuki, kuuluu 
perusopetuslain alaisuuteen, kun taas oppilashuollollista tukea säätelee oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 
Molemmissa edellytetään monialaista yhteistyötä ja oppilashuollollista ammattihenkilöstöä. Tämä saattaa 
aiheuttaa tilanteita, joissa ei ole helppo tunnistaa kumman lain alaisuudessa liikutaan.  
 
Oppimisen tuen ja oppilashuollon asioita käsitellään seuraavilla tavoilla 
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Tehostetun tai erityisen tuen asioita käsitellään siis oppimisen tuen palavereissa. Tukeen liittyvät 
palaverit kirjataan oppimisen tuen lomakkeelle (entinen oppilashuoltolomake) ja kirjaaminen on 
tarpeellista vain, kun käsitellään tehostetun ja erityisen tuen aloittamista, jatkamista tai lopettamista. 
Oppimissuunnitelmien ja HOJKSien tarkistamisia ja päivittämisiä ei tarvitse kirjata oppimisen tuen 
lomakkeelle, ainoastaan itse asiakirjaan. Joskus oppimisen tuen palavereissa voi nousta esille selkeästi 
oppilashuollollista asiaa. Silloin voidaan sopia erikseen pidettävästä yksilöllisen oppilashuollon 
palaverista tai käsitellä asia oppimisen tuen palaverissa, mutta kirjata asia oppilashuoltokertomukseen. 
Jokaisen on pyrittävä siihen, ettei oppilashuollollista asiaa kirjata oppimisen tuen lomakkeelle. 
 
Erityisen tarkkaan pitää asiaa miettiä perusopetuslain ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain välistä suhdetta, 
kun pohdinnassa on 

a) kirjaaminen 
Kun kysymyksessä selkeästi opetukselliseen tukeen liittyvä asiat, kirjaaminen tapahtuu 
oppimisen tuen lomakkeelle ja/tai pedagogisiin asiakirjoihin. Kirjaaminen on pääasiassa 
opetuksen suunnittelemiseen ja järjestämiseen liittyvien asioiden kirjaamista. Oppilashuollolliset 
asiat, yleensä oppilaan yleiseen hyvinvointiin tai huolen aiheisiin liittyen, kirjataan 
oppilashuoltokertomukseen. Epäselvissä tilanteissa asiasta sovitaan huoltajan kanssa 
kirjaamisesta. 

b) suostumus 
Tehostetun ja erityisen tuen sekä muun opetuksellisen tuen antaminen tai siihen liittyvien 
asioiden käsitteleminen ja kirjaaminen ei edellytä oppilaan tai huoltajan suostumusta, vaikka 
yhteistyön merkiksi pedagogisiin asiakirjoihin huoltajan allekirjoitus pyydetäänkin. Yksittäisen 
lapsen/oppilaan oppilashuolto vaatii aina oppilaan tai huoltajan kirjallisen suostumuksen. 
 
Tehostettu ja erityinen tuki suhteessa oppilashuoltoon Uotilanrinteen peruskoulussa 
 
Uotilanrinteen peruskoulussa toimii oppilashuoltoryhmien ohella oppimisen tuen ryhmä, joka 
käsittelee monialaisessa yhteistyössä kolmiportaisen tuen mukaisesti pedagogiset arviot ja 
pedagogiset selvitykset. Ryhmän jäseniä ovat rehtori, koulupsykologi ja vastaava erityisopettaja. 
Tarpeen mukaan ryhmään voivat osallistua myös sosiaaliohjaaja, terveydenhoitaja, opinto-
ohjaaja, luokanvalvoja sekä aineenopettaja. Oppimisen tuen ryhmä kokoontuu joka toinen 
viikko, parittomina viikkoina. Tarvittaessa oppimisen tuen ryhmä voi myös toimia 
konsultoivana ryhmänä, jolle luokanvalvojat ja/tai aineenopettajat voivat tuoda oppilaiden 
oppimiseen ja oppimisen tukeen liittyviä huolia. Mietittäessä koulunkäynnin tukeen ja 
opetusjärjestelyihin liittyviä asioita, ne kirjataan oppimisen tuen lomakkeelle. 
 
Uotilanrinteen peruskoulun ohjeistus pedagogisten asiakirjojen laadintaan ja päivitykseen: 

 Uudet oppimissuunnitelmat ja HOJKS:t laaditaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä 

 Oppimissuunnitelmien ja HOJKS:ien arviointi suoritetaan vuosittain huhtikuun loppuun 
mennessä 

 Oppilas, huoltaja ja asiakirjan laatinut opettaja allekirjoittavat asiakirjat 

 Opettaja toimittaa asiakirjat rehtorille, joka allekirjoittaa, kirjaa tarvittaessa Primukseen sekä 
arkistoi asiakirjat 
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5. Oppilashuoltorekisteri ja tietojen tallettaminen 
 
Yksilökohtaisen oppilashuoltoon liittyvät oppilashuollon kertomukset sekä muut salassa pidettävät 
yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat talletetaan koulujen suojattuihin arkistoihin, joiden ylläpitäjä on 
opetuksen järjestäjä. Rekisterin vastuuhenkilönä toimii rekisteriselosteen mukaisesti esiopetuksessa 
esiopetusyksikön johtaja ja koulussa rehtori. Vastuuhenkilö vastaa tietojen asianmukaisesta talletuksesta 
ja luovuttamisesta niitä pyydettäessä. Oppilashuoltokertomukset ja muut salassa pidettävät yksilöä 
koskevat oppilashuollolliset asiakirjat säilytetään omina oppilaskohtaisina kansioinaan, joiden kanteen 
määritellään asiantuntijaryhmän edustajan vastuuhenkilölle ilmoittamat lukuoikeudet (nimi ja titteli). 
Kansiot säilytetään ulkopuolisilta suojattuna lukitussa, paloturvallisessa kaapissa. Oppilashuoltorekisteri 
kannattaa pitää erillään muista opetuksen asiakirjoista, jotta salassa pito ei vaarannu. 
 

6. Tietojen luovuttaminen ja salassapito 
 
Yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevat suunnitelmat ja dokumentit ovat julkisia tietoja. Yksittäistä 
oppilasta koskevat oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot ovat puolestaan salassa pidettäviä. (OHL 
22§) Vaitiolovelvollisuus koskee salassa pidettäviä ja vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. 
Vaitiolovelvollisia ovat kaikki opetustoimen palveluksessa olevat henkilöt harjoittelijoita myöten. 
 
Kaikilla oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvilla ei ole automaattista oikeutta käydä tutustumassa kaikkiin 
yksilöllisen oppilashuollon dokumentteihin. Oppilaan salassa pidettäviin oppilashuollollisiin 
dokumentteihin tulee merkitä lukuoikeus vain niille henkilöille, jotka ovat mukana järjestämässä tai 
toteuttamassa oppilaan oppilashuoltoa. Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja 
toteuttamiseen osallistuvilla on kuitenkin oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta 
vastaavalle viranomaiselle välttämättömät tiedot oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Mikäli 
yksittäistä oppilasta koskevissa palavereissa tulee ilmi opetuksen järjestämiseen liittyvää välttämätöntä 
tietoa, pitää siitä aina tiedottaa koulun rehtoria. Tässä tilanteessa tulee aina miettiä, että välttämätön tieto 
on eri kuin tarpeellinen tieto. 
 
Toiselle opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle oppilashuollon jatkuvuuden kannalta tarpeellisia tietoja 
annetaan vain oppilaan tai huoltajan kirjallisella suostumuksella. Perusopetuslain mukaan opetuksen 
järjestämisen kannalta välttämätön tieto saa ja pitää siirtyä opetuksen järjestäjältä toiselle ilman 
suostumusta, mutta oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oppilashuollollisen tiedon siirtämiseen 
tarvitaan aina suostumus. (OHL 23§)  
 

7. Oppilashuoltosuunnitelmat  
 
Opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä paikallisten kasvatus- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja 
terveystoimen asiantuntijoiden kesken.  
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on oppilashuoltoa koskeva osuus, johon on kirjattu 
oppilashuollon paikalliset tavoitteet ja toteuttamistavat, käytettävissä olevat oppilashuolto- ja 
avustajapalvelut sekä kuvattu mahdollisuudet tuki- ja erityisopetukseen. Lisäksi hyvinvointisuunnitelman 
oppilashuoltoa koskevassa osuudessa on kirjattu yhteisöllisen oppilashuollon ja oppilaiden varhaisen 
tuen toimet sekä seurannan ja laadunarvioinnin tavat.  
Kunnallinen oppilashuoltosuunnitelma sisältyy osana opetussuunnitelman lukuun viisi. Ko. 
suunnitelmassa on jätetty tila koulukohtaisille täydennyksille/ koulukohtaiselle 
oppilashuoltosuunnitelmalle. Koulut täydentävät siis osuuksiaan niissä kohdin, kun kunnallinen osuus 
on riittämätön tai ei anna riittävää kuvaa heidän oppilashuollollisesta toiminnastaan tai 
suunnitelmistaan. Koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan laaditaan yhteistyössä henkilöstön, 
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oppilaiden sekä heidän huoltajiensa kanssa. Nämä suunnitelmat pidetään mahdollisuuksien mukaan 
jatkuvasti ajan tasalla ja tarkistetaan vuoden kuluttua siitä kun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
on tarkistettu (joka neljäs vuosi). 
 

8. Tiedottaminen ja mahdollisuus osallistua oppilashuoltotyön suunnitteluun  

Oppilashuoltotyö on aina yhteistyötä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa, jossa tärkeässä osassa on 
tarkastella tilannetta heidän lähtökohdistaan, huomioiden heidän toiveensa ja mielipiteensä. (OHL 18§) 
Hyvä yhteistyön ilmapiiri kodin ja koulun välillä on edellytys oppilashuoltotyön ja lapsen/oppilaan 
onnistuneelle taipaleelle oppijana. Alaikäiselläkin lapsella täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa itseään 
koskeviin asioihin. Nämä asiat pätevät sekä yhteisöllisessä että yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä. 
Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden kautta oppilaat ja heidän huoltajansa voivat antaa palautetta 
oppilashuollon toimivuudesta.  

Sekä esi- että perusopetuksessa opettajan tulee tiedottaa ja keskusteluttaa oppilaita 
oppilashuoltosuunnitelman sisällöstä heidän ikäänsä sopivalla tavalla. Opettajan ja muun koulun 
henkilökunnan tehtävänä on ottaa vastaan palautetta oppilashuoltoon liittyen ja välittää sitä eteenpäin 
yhteisölliselle oppilashuoltoryhmälle.  Oppilaiden kuuluu saada tietoa yksilöllisestä oppilashuollosta ja 
oppilashuollon palveluista sekä mahdollisuudesta vaikuttaa oppilashuoltoon kuuluvien suunnitelmien 
arvioimiseen ja sisältöön. Kouluissa esitetään oppilaskunnille kutsu, jotta he voivat valita keskuudestaan 
edustajan yhteisöllisen oppilashuollon kokouksiin. Oppilaskunnalle annetaan myös mahdollisuus 
kommentoida opetussuunnitelman koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa.  

Huoltajaa on myös tiedotettava oppilashuollon palveluista (OHL 11§). Vastuu tiedottamisesta on 
kouluilla. Tiedottaminen voi tapahtua vanhempainiltojen yhteydessä, Wilmassa, kotisivuilla tai erillisessä 
tiedostuslehtisessä.  Huoltajilla tulisi olla myös vaikuttamismahdollisuus oppilashuollon sisällölliseen 
suunnittelutyöhön. (OHL 13§) Vanhempainyhdistyksille tulee antaa mahdollisuus lähettää edustajansa 
mukaan yhteisöllisen oppilashuollon kokouksiin. Niissä yksiköissä, joissa ei toimi 
vanhempainyhdistystä, tiedottaminen kokouksista ja käsiteltävistä asioista tulee laittaa tiedoksi huoltajille 
ilmoitustaulun tai kotisivujen kautta. Yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä voidaan myös miettiä 
tiedottamisen sisältöä, tiedotustapojen käyttämistä ja huoltajien osallistamisen keinoja. 

Tiedottaminen ja mahdollisuus osallistua oppilashuoltotyön suunnitteluun Uotilanrinteen 
peruskoulussa 

Oppilashuollon palveluista Uotilanrinteen peruskoulussa tiedotetaan huoltajille Lukuvuositiedotteessa, 
Wilmassa sekä vanhempainiltojen yhteydessä. Koska Uotilanrinteen peruskoulussa ei ole 
vanhempainyhdistystä, yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksista ja käsiteltävistä asioista 
tiedotetaan laittamalla kokousten esityslistat ja muistiot huoltajien näkyville Wilmaan. 

Oppilaskunta valitsee keskuudestaan luottamusoppilaat, ja he valitsevat joukostaan oppilaskunnan 
hallituksen, jossa on edustus jokaiselta luokka-asteelta. Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan, joka toimii oppilaiden edustajana yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Yhteisöllinen 
oppilashuoltoryhmä suunnittelee ja arvioi toiminnastaan tiedottamisen sisältöä, tiedotustapojen 
käyttämistä ja huoltajien osallistamisen keinoja. 

9. Oppilashuoltotyön seuranta, arviointi ja kehittämistyö 

Oppilashuollon ja sen palveluiden toteutumista pitää säännöllisesti seurata ja arvioida yhteistyössä 
kunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä osallistuttava ulkopuoliseen 
oppilashuoltoa koskevaan arviointiin.  Keskeiset tulokset on myös julkaistava. (OHL 25§) 
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Oppilashuoltotyötä seuraa kunnan tasolla oppilashuollon ohjausryhmä ja kouluittain omat yhteisölliset 
oppilashuoltoryhmät. Vuosittain molemmat ryhmät ottavat mietittäväkseen oppilashuollon 
toimivuuden. Avuksi mietintää varten kerätään tietoa esim. kouluterveyskyselyn, laajojen 
terveystarkastusten koosteiden, nuorisotoimen tekemän hyvinvointikyselyn tai itse tehdyn kyselyn 
muodossa. Arvioinnin kohteena ovat mm. oppilashuollon palveluiden tarve ja saatavuus, yhteistyön 
toimivuus, kunnan/yksikön yleinen hyvinvointi ja turvallisuus.  Kerättyjen tietojen pohjalta 
suunnitellaan toiminnan kehittämistä ja kerätään tavoitteet oppilashuollolliselle toiminnalle, joita 
voidaan seuraavana vuonna arvioida. Esi- ja perusopetuksen yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä on 
edustettuna monialaisesti oppilashuollon toimijoita, jotka välittävät tiedon arvioinnista ja tuloksista 
omiin yksikköihinsä. Oppilaskunnat ja vanhempainyhdistykset huolehtivat omalta osaltaan ko. tietojen 
viemisestä edustamilleen tahoille. Oppilashuoltoryhmä päättää arvioinnin ja tulosten tiedottamisesta 
muille tarpeellisille yhteistyötahoille asiakohtaisesti.   


