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Opiskelu- ja oppilashuollon ohjausryhmä  

 

Aika: 22.2.2019 klo 9.00- 
 

 

Paikka: Ahmon koulu 
 

 
 

Läsnä: Simpanen Tiina pj, Hansen Aurora, Pitkänen Minna, Hyvärinen Sinikka, Pellinen Saara, 
Jalkala Marjo, Toivanen Mari, Tikkanen Irma, Pulkkinen Heikki 
 

 

Asiat:  
 

1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelmien sekä toisen asteen 
opiskeluhuoltosuunnitelmien valmistuminen 

 Hyväksytty Siilinjärven sivistyslautakunnassa 21.2.2019 ja Ingmanin säätiön hallituksessa  
20.2.2019. 

 Uusissa suunnitelmissa on tehty tarkennuksia edelliseen suunnitelmaan, rungot ovat  säi-
lyneet samana. Korostetaan oppilaan ja huoltajan osallisuutta ja monitoimijuutta. Suunni-
telmat julkaistaan PedaNet sivuilla https://peda.net/siilinjarvi/oo 

 Keskustelua on herättänyt sovittelun korostaminen toimintamalleissa: sovittelutoimijat eivät 
ota sovitteluun muita kuin rikostapauksia. Oppilashuollon tehtävänä ei kuitenkaan ole sel-
vittää perheen sisäisiä asioita, sen takia pidetään tärkeänä ohjata kyseisiä tapauksia sovit-
telun piiriin.  

 Ryhmäkonsultaatiota oppilaan tai opiskelijan asioissa ei voida järjestää, opiskelijakohtainen 
opiskelijahuolto käynnistetään välittömästi silloin, kun tarve alkaa. Ammatillisessa koulutuk-
sessa toisenlainen käytäntö: ryhmäkonsultaatiota käytetään, mutta opiskelijan tai huoltajan 
suostumus tarvitaan aina. Tarkka kysymyksenasettelu, rönsyilevä keskustelu ei ole mah-
dollista. 

 Konsultoida voi aina silloin, kun asiaa käsitellään nimettömänä. Kokemuksen mukaan kon-
sultaatioryhmiä ei tarvita silloin, kun koulun toimintakulttuuri tukee välitöntä konsultaatiota: 
silloin kun on tarve, henkilökunta voi konsultoida nimettömänä ketä tahansa oppilashuollon 
asiantuntijaa.  

 Ohjausryhmän linjaus: Konsultaatioryhmiä ei järjestetä, yksittäistä oppilashuollon asiantun-
tijaa voi aina konsultoida nimettömänä. Oppilashuolto alkaa silloin, kun oppilaan asiaa ale-
taan hoitamaan nimellä. Aina oppilaan asioita käsiteltäessä puhutaan sen tilanteen ja vain 
sen tilanteen vaatimista asioista. ”Opiskeluhuoltoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää 
neuvoa opiskelijan asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä 
tarkoituksessa salassa pidettäviä tietoja siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain (621/1999) 26 §:n 3 momentissa säädetään.” Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
1287/2013 §19 Valmistellaan yhdessä ohjeistus, jossa asiat määritellään. Saara Pellinen 
ja Minna Pitkänen valmistelevat asiaa. 

 Opiskelija- ja oppilashuollon kertomus, rekisteriseloste? 

https://peda.net/siilinjarvi/oo
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2. Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset 

 Lukiolla tarkastus tulossa toukokuussa. Käytössä THL:n lomake. Tavoitteena saada merki-
tyskokemuksia opiskelijan ja oppilaan näkökulmasta 

 Riskien ja vaarojen arviointi tehdään kunnallisissa oppilaitoksissa kevään aikana WPro -
järjestelmään. 
 

3. Oppilashuollon seurantalomakkeet oppilaitoksille 

 OHOR:n kehittämistavoitteena on ollut lomakkeen päivittäminen ja työstäminen. Mari Toi-
vanen ja Heikki Pulkkinen vastaavat asiasta, valmiina huhtikuun alkuun mennessä. Tavoit-
teena laatia sähköinen lomake.  

 Varhaiskasvatuksessa lomaketta sovellettu omaan käyttöön.  

 Kysely oppilaitoskohtaisille oppilashuoltoryhmille, kysely palautetaan vko 20 loppuun men-
nessä. Jokaiselle oppilaitoskohtaiselle ryhmälle kolme kehittämiskohdetta ja kolme hyvää 
asiaa. Palautteen koonti Ohjausryhmän kokouksessa 22.8.  
 

4. Oppilashuollon palveluiden riittävyyden tarkastelu 

 Käytiin keskustelua  
5. Muut asiat 

 Koulupudokkuus ja uraohjausiltapäivä 24.1.: kouluille kirkastettava tilaisuuden tarkoitus, 
koulujen tulisi mahdollistaa henkilöstön osallistuminen. Palaute tapahtumasta positiivinen, 
vastaavia tilaisuuksia tarvitaan jatkossakin. 

 Seuraava kokous12.4.2019 klo 9.00-11.00 Saharan koulu 
 

 
 
 
 
 
 
Muistion vakuudeksi Heikki Pulkkinen 
 rehtori, Ahmon koulu 
 
 
 
Jakelu  
 


