
 

LOPULLINEN 

 

JOROISTEN ESI-, PERUS- JA LUKIO-OPETUKSEN 

YKSIKKÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 

luokat 7.-9.  

 

  

 

Oppilashuoltosuunnitelman ovat laatineet oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja 

kehittämistä varten yhteistyössä Joroisten yhtenäiskoulu, Kuvansin koulu, Kaitaisten koulu 

ja Joroisten lukio. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä koulujen henkilöstön, 

kouluterveydenhoitajan, koulupsykologin, koulukuraattorin, oppilaiden ja heidän 

huoltajiensa kanssa. Se tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu (joka 4. vuosi). (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §).  

Joroinen ja Varkaus laativat yhteisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, joka on 

hyväksyttävä lautakunnassa syksyllä 2015. 

 

Koulujen oppilaskunnan hallitusta kuullaan ennen suunnitelman vahvistamista.  

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 

terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden 

edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti 

ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. 

Tämän lisäksi oppilaalla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. 

(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 §) Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. 

Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen 

ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. (opetussuunnitelman perusteiden 

muutos OPH 4/011/2014) Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän 

opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat 

psykologi- ja kuraattoripalvelut ja kouluterveydenhuollon palvelut. 

 

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja 

oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu 

kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. 



 

Oppilashuollossa seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja 

ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset kasvuun ja 

kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet huomioidaan koulun arjessa. 

Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden 

ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen 

mahdollisimman varhain. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsen ja nuoren 

mielenterveyden turvaamiseen. 

 

Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä oleva t oppilashuoltopalvelut  

 

Joroisissa työskentelee kouluterveydenhoitaja sekä osa-aikaiset koululääkäri, 

koulukuraattori ja koulupsykologi, jotka osallistuvat oppilashuoltopalveluiden tuottamiseen 

ja tekevät tiiviisti yhteistyötä. 

Oppilashuollon palveluiden tehtävänä on 

• kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden ja opiskelijoiden terveyden edistäminen. 

• puuttua ja havaita lasten sekä nuorten ongelmia mahdollisimman varhain ja 

ennaltaehkäisevästi. 

• turvata psykososiaalinen tuki mahdollisimman ennakoivasti ohjannan sekä 

neuvonnan keinoin tarjota koululaisille ja opiskelijoille terveitä malleja ratkaisuja 

koulumaailman haasteisiin ja elämäntapoihin. 

• tehdä yhteistyötä tiiviisti vanhempien ja muun lähiverkon sekä oppilaitoksen 

henkilöstön kanssa. 

• turvata oppilaiden ja opiskelijoiden fyysinen ja psyykkinen terveys vaikuttamalla 

ongelmiin nopeasti olemalla lapsille ja nuorille läsnä oleva aikuinen. 

• Oppilashuoltopalveluista ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon, esim. 

fysioterapia, päihdepalvelut, erikoissairaanhoito, perheneuvonta. 

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö sekä muut opiskeluhuoltoa toteuttavat 

terveydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat opiskelijan yksilötapaamiset 

potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin, joiden käsittelystä säädetään potilaan 

asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa 

säännöksissä.  

 



Opiskeluhuollon kuraattorit kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät asiakastiedot 

opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomukseen, joiden käsittelystä säädetään 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000). 

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
 

Kouluterveydenhuollon henkilöstöön kuuluu yksi kouluterveydenhoitaja ja kaksi osa-

aikaista koululääkäriä. Suositusten mukaan kokopäiväistä kouluterveydenhoitajaa kohti voi 

olla enintään 600 koululaista yhdessä toimipisteessä ja korkeintaan 700 opiskelijaa tai 140 

koululaista/työpäivä. Koululääkärille suositellaan yhtä viikkotyöpäivää 500 oppilasta kohti. 

Nykyisellään lääkärin työaikaa on käytettävissä 3,5h viikossa ala-asteella ja yläasteella 

sekä lukiossa yhteensä 3 tuntia viikossa. 

 

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koulussa ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien sekä 

koulupäivän aikana äkillisesti sairastuneiden ensihoito. 

  

Kaikki oppilaat tarkistetaan vuosittain, laajat terveystarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. 

luokilla. Kouluterveydenhoitaja osallistuu myös oppilashuoltotyöryhmien kokouksiin, koulun 

terveydellisten olojen tarkastuksiin ja mahdollisuuksien mukaan vanhempainiltoihin sekä 

koulun erilaisiin tapahtumiin. 

 

 

Koulukuraattorin ja -psykologin palvelut 

 

Jos joku koulun tai oppilashuollon työntekijä arvioi, että oppilaan opiskeluvaikeuksien tai 

sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi tai poistamiseksi tarvitaan 

psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon 

psykologiin tai kuraattoriin yhdessä oppilaan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen 

tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä 

yhdessä, tulee oppilaalle antaa tieto yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella 

yhteydenottoon liittyvistä asioista määräaikojen puitteissa. Myös huoltajalle on annettava 

tieto yhteydenotosta, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. (Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki 16§) 

 

Mahdollisuus keskusteluun henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin 



kanssa on järjestettävä kiireellisessä tapauksessa samana tai seuraavana työpäivänä. 

Psykologi/kuraattori harkitsee tapauskohtaisesti asian kiireellisyyden ja sen voiko 

keskustelun siirtää seuraavaan arkipäivään. Pyyntö voidaan tehdä vastaanotolla, 

puhelimitse tai toisen henkilön välityksellä (esim. kaveri). Ei kiireellisissä tapauksissa 

määräaika on seitsemän työpäivää sen jälkeen kun oppilas on keskustelua pyytänyt. 

(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki § 15 1 ja 2 mom.) 

 

 

Koulukuraattori 

 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa ja tukee oppilaita ja heidän 

perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa. 

Ratkaisuja ongelmiin etsitään yhdessä lapsen, vanhempien ja koulun henkilökunnan 

kanssa. Koulukuraattori ottaa vastaan oppilaita varatuilla ajoilla, tapaa vanhempia ja 

muuta oppilaan verkostoa. Hän osallistuu koulujen yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien 

kokouksiin. Koulukuraattori on tarvittaessa kaikkien oppilaiden tukena. Kiireellisissä 

tilanteissa koulukuraattorin tavoittaa puhelimitse saman päivän aikana. 

 

Kuraattori työhön on varattu 60% sosiaalityöntekijän työajasta (37h/vko). Joroisissa 

työskentelevä koulukuraattori-sosiaalityöntekijä vastaa myös Varkauden kaupungin 

alueella toimivien koulujen vastaavan kuraattorin tehtävästä ja tähän työhön on varattu 1 

työpäivä kuukaudesta.  

 

 

Koulupsykologi 

 

Koulupsykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien ja erilaisten 

koulunkäyntivaikeuksien selvittelyä ja oppilaan hyvinvoinnin tukemista yksilötyöskentelyn 

ja -tutkimusten sekä oppilashuollollisen verkostoyhteistyön avulla. Koulupsykologin 

tehtävänä on suunnitella tarvittavia tukitoimia yhdessä oppilaan, opettajien ja huoltajien 

kanssa ja seurata niiden vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin. Koulupsykologin tehtäviin 

sisältyy tarpeen mukaan mm. yksilökäyntejä, huoltajien tapaaminen ja 

psykologintutkimuksen tekeminen. Psykologinen tutkimus sisältää oppimis- ja 

koulunkäyntivalmiuksien ja vaikeuksien selvittelyä. Varsinainen hoitotyö ei kuulu 

koulupsykologin tehtäviin, mutta koulupsykologi voi tarjota oppilaalle muutamia 



tukikäyntejä luonaan. Koulupsykologi ohjaa tarvittaessa oppilaan jatkotutkimuksiin ja/tai 

sopiviin hoitotahoihin. Koulupsykologi ottaa oppilaita vastaan varatuilla ajoilla ja on 

tarvittaessa kaikkien oppilaiden tukena ja myös konsultatiivisena tukena opettajille. 

Koulupsykologi on mukana koulun kriisityössä ja hän osallistuu koulujen yhteisöllisten 

oppilashuoltoryhmien kokouksiin. 

 

Koulupsykologin työhön on varattu noin puolet psykologin työajasta (37h/vko), psykologi 

vastaa myös Joroisten terveyskeskuspsykologin työstä 0-17-vuotiaille perheineen. 

Joroisissa työskentelevä psykologi on Varkaudessa toimivan lasten ja nuorten keskus 

Nikulan työryhmän jäsen, mutta työskentelee Joroisissa koulukeskuksella, Kuvansin 

koululla ja terveysasemalla. Koulupsykologi on puhelimitse ja Wilman kautta 

tavoitettavissa päivittäin ja käy kyläkouluilla tarvittaessa. 

 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat (O ppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki 13§ 2 mom 2-kohta)  

 

Yhteisöllinen oppilashuolto on osa esi-, perus- ja lukio-opetuksen toimintakulttuuria. 

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja 

oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, 

turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen rakentamisessa ja 

kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien ja lasten- ja nuorten hyvinvointia 

edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.  

 

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja  koulun käytännöt  

 

Yhteisöllinen oppilashuolto on kouluyhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävää, 

ennaltaehkäisevää toimintaa, josta ovat vastuussa kaikki koulun toimijat. Jokainen 

toimipiste toteuttaa monialaisessa yhteistyössä oppilashuollonpalveluista vastaavien 

työntekijöiden kanssa yhteisöllistä oppilashuoltoa seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

• Yhteisöllisestä (koulukohtaisesta) oppilashuoltotyöstä vastaa koulun rehtori. 

• Jokaisella koululla on oma koulukohtainen (yksikkökohtainen) oppilashuoltoryhmä, 

jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettajat, opettajien edustajat, opinto-

ohjaaja (7-9 luokat ja lukio), koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja 

sekä tapauskohtaisesti muiden yhteistyötahojen, oppilaiden ja vanhempien 

edustajat. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa 



lukuvuodessa. Kokoontumisista toimitetaan muistio sivistysjohtajalle viikon kuluessa 

kokouksesta ja ne välitetään myös opettajien luettavaksi.  

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän sihteerinä toimii erityisopettaja. 

• Koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä vastaa koulun ja esiopetuksen 

oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. 

Ryhmän tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen ja muun 

yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen ja toteuttaminen. 

• Koulujen yhteisölliset oppilashuoltotyöryhmät voivat tehdä yhteistyötä kaikkia 

Joroisten kouluja koskevissa asioissa.  

 

  
Yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen t oimintatavat  
 

 

 
Joroisten kunnan yhtenäiskoulussa ollaan mukana KiVa koulu -ohjelmassa, käytetään 

kasvatuskeskustelua, KaKea ja vertaissovittelua. Lisäksi koulu on mukana ProKoulu-

hankkeessa. Mainittujen ohjelmien käytänteet ovat osa yhteisöllistä oppilashuoltoa.  

 

KiVa koulu -ohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä kiusaamisesta ja kasvattaa lapsia ja 

nuoria toimimaan siten, että kiusaaminen vähenee ja sen olemassaolo vaikeutuu 

koulussa. KiVa-ohjelmassa 1., 4. ja 7. luokan oppilaille pidetään KiVa- oppitunteja. Esiin 

tulevat kiusaamistilanteet hoidetaan KiVa -tiimissä. 

 

VERSO eli vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, jonka 

avulla sovittelukoulutuksen saaneet oppilaat auttavat ratkaisemaan oppilaiden välisiä 

ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan kaikenlaiseen mieltä pahoittavaan 

toimintaan mahdollisimman varhain. Jos sovittelun seurauksena tehdyt sopimukset pitävät, 

sovittelusta ei mene tietoa opettajakunnalle eikä kotiin. 

 
Jos oppilas on rikkonut koulun järjestyssääntöjä, hänet ohjataan kasvatuskeskusteluun eli 

KAKEen jossa päivystysvuorossa oleva opettaja keskustelee oppilaan tekemästä rikkeestä 

hänen kanssaan. Keskustelun tavoitteena on saada oppilas miettimään miten voisi 

tulevaisuudessa toimia toisin ja mitä voisi luvata jotta vastaava ei enää toistuisi. KAKEn 

aikana oppilas kertoo puhelimitse huoltajalle miksi on KAKEssa. Keskustelusta 

kirjoitettu lomake lähetetään oppilaan mukana huoltajalle allekirjoitettavaksi. Lomake 

tallennetaan koulun arkistoon. Kasvatuskeskustelujen määrällä on vaikutusta oppilaan 



käyttäytymisnumeroon. 

ProKoulussa tavoitellaan kasvatusosaamisen edistämistä ja koko koulun positiivisen 

toimintamallin rakentamista lasten ja nuorten käyttäytymisen tukemiseksi. Hyvän 

käyttäytymisen oppimisessa keskeisiä asioita ovat yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, 

toivottavan käyttäytymisen opettaminen sekä mahdollisimman nopea palaute. 

Oppilaskunta  

Oppilaskunnassa oppilaat voivat vaikuttaa kouluyhteisöön ja sen kehittämiseen sekä oppia 

demokraattista päätöksentekoa. 

Tukioppilastoiminta  

Tukioppilastoiminnan avulla pyritään kouluviihtyvyyden lisäämiseen. MLL:n laatiman 

peruskoulutusrungon mukaan koulutetut tukioppilaat auttavat 7- luokkalaisten 

ryhmäytymisessä ja pyrkivät edistämään hyvää ilmapiiriä koko koulussa järjestämällä 

erilaisia tapahtumia ja havainnoimalla mahdollista koulukiusaamista.  

Liikkuva koulu-hanke  

Koulu on mukana Liikkuva koulu-ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on luoda aktiivisempi 

ja liikkuvampi koulupäivä, jossa oppilaiden osallisuus, kouluviihtyvyys ja työrauha 

lisääntyvät. Koulun arkeen lisätään liikkumismahdollisuuksia ottamalla koulun piha-alueet 

ja sisätilat tehokkaammin välituntiliikunnan käyttöön. Oppilaita koulutetaan 

välituntiliikunnan ohjaajiksi ja Liikkuva koulu-ohjelman aktiivisiksi toimijoiksi. Oppitunneilla 

pyritään vähentämään istumista lisäämällä toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöä ja 

taukoliikuntaa. 

Koulun tapahtumat ja tilaisuudet lisäävät omalta osaltaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Eri 

luokkatasoille järjestetään teemapäiviä. Seiskaluokkien ryhmäytymispäivä on järjestetty 

yhteistyössä nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa. Ryhmäytymisessä uuteen luokkaan ja 

toveripiiriin auttavat luokanopettajat, luokanvalvojat, tuki-/tutoroppilaat ja kuraattori.  

Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden  ja turvallisuuden tarkastus 

(Terveydenhuoltolaki 1326/2010)  

Tarkastus tulee tehdä kolmen vuoden välein. Tarkastusmenettelyistä ja aikatauluista sekä 

puutteiden seuraamismenettelystä sovitaan monialaisesti koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelman ja paikallisen opetussuunnitelman laatimisen 

yhteydessä. Tarkastuksissa todettujen puutteiden seuraaminen kuuluu terveydenhuoltolain 

mukaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtäviin. Seuranta on tarkoituksenmukaista 



tehdä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. 

Tarkastuksen tuloksista ja niiden pohjalta käynnistettävistä toimenpiteistä tiedotetaan 

oppilaille ja vanhemmille sekä opiskelijoille. Tehty tarkastus on tarkoituksenmukaista 

kuvata myös koulun tai oppilaitoksen vuosi- tai toimintakertomuksessa. 

 

Järjestyssäännöt  

 

Koululla on omat järjestyssäännöt. Ne käydään läpi ja tarvittaessa päivitetään lukuvuoden 

alkaessa. Järjestyssääntöihin perehdytään yhdessä oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien 

kanssa sekä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja käytännöistä vanhempainilloissa 

syksyisin. Järjestyssäännöt löytyvät Wilmasta ja koulun tiedotelehtisestä.  

 

Nivelvaiheet  

 

Nivelvaiheissa huolehditaan erityisesti siitä, että opetuksen ja oppilashuollon 

järjestämiseksi tarvittava tieto siirtyy. Tarpeellisia tietoja siirretään yhteistyössä oppilaan ja 

huoltajien kanssa. Vuosisuunnitelmassa määritellään tarkemmin nivelvaiheeseen liittyvät 

käytänteet. 

 

Alakoulusta yläkouluun: Tavoitteena on oppilaan turvallinen siirtymä kuudennelta 

seitsemännelle luokalle. 

Vastuu prosessin käynnistämisestä on oppilaanohjaajalla. Oppilaanohjaaja tekee 

yhteistyötä rehtorin, luokanopettajien, luokanohjaajien, erityisopettajien ja tarvittaessa 

kuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa. 

 

Toimenpiteet 

• tulevien luokanohjaajien perehdytys  
• alakoululaisten vierailu yläkoulussa  

• vanhempainilta tulevien seiskojen vanhemmille 

• oppilaanohjaajan ja erityisopettajan vierailut alakouluille 

 
Yhteistyö painottuu kevätlukukauteen. Yhteistyön muotoina ovat mm. 

• nivelvaihepalaverit, jolloin siirretään koulunkäynnin kannalta välttämätöntä tietoa 
luokanopettajilta ja erityisopettajilta erityisopettajille, oppilaanohjaajalle ja 
kuraattorille (siirtopalaverit). Tarvittaessa pidetään siirtopalavereita huoltajien 



kanssa.  

• Tukioppilaiden vierailut: vierailevat 6. luokilla ja 6.luokkalaiset tutustuvat uuteen 
yläkouluun keväällä.  

• Vanhempainilta: 6.luokkalaisten vanhemmille järjestetään vanhempainilta keväällä. 
Opettajille tarjotaan mahdollisuutta tutustua tuleviin oppilaisiin kevään tet-viikon 
aikana.  

 

Yläkoulusta toiselle asteelle: Kaikille 9.-luokkalaisille tarjotaan mahdollisuutta tutustua 
toisen asteen koulutukseen. Tutustuminen tapahtuu pääasiassa tutustumispäivien 
yhteydessä. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on mahdollista tutustua 
myös toisella paikkakunnalla. Tutustumiset tapahtuvat pääasiassa vierailupäivien 
yhteydessä. Ylimääräiset tutustumiset oppilaan toivotaan hoitavan yhdessä huoltajansa 
kanssa. Toisen asteen oppilaitokset käyvät myös esittelemässä koulutustaan 8. ja 9.-
luokille oppilaanohjauksen yhteydessä. 
 

Nivelvaiheyhteistyötä tehdään koko lukuvuoden ajan (toimijoina oppilaanohjaaja, laaja-
alainen erityisopettaja ja erityisluokanopettajat). Tiedonsiirtoon keskittyvät 
nivelvaihepalaverit järjestetään keväällä. Oppilaiden huoltajilta pyydetään tiedonsiirtoluvat 
ja oppilasta koskevat asiakirjat (esim. HOJKS) toimitetaan heti alkusyksystä toisen asteen 
koulutuspaikkaan. 
Ilman jatko-opiskelupaikkaa olevaan oppilaaseen ja huoltajaan ottaa yhteyden koulun 
oppilaanohjaaja yhteishaun tulosten selvittyä. Oppilaanohjaaja tekee yhteistyötä etsivän 
nuorisotyöntekijän kanssa.  Etsivällä nuorisotyöntekijällä on oltava tieto oppilaista, joilla ei 
ole opiskelupaikkaa. 
 

Nivelvaiheyhteystyötä peruskoulun päättäneiden oppilaiden osalta jatketaan tarvittaessa 

syksyllä uuden lukuvuoden alettua.  

 

 

Poissaolot  

 

Opettajilla on velvollisuus seurata oppilaiden poissaoloja ja vanhemmilla oikeus tietää, 

kuinka heidän lastensa opiskelu oppimispolun eri vaiheissa sujuu. Koululla on velvoite 

yhteistyön tekemiseen ja tiedottamiseen. Opettajat merkitsevät poissaolot Wilmaan 

mahdollisimman pian ja huoltajan velvollisuus on ilmoittaa koululle oppilaan poissaolosta 

ensimmäisenä poissaolopäivänä ja kertoa poissaolon syy. Huoltajat ilmoittavat 

poissaolosta ensisijaisesti Wilman välityksellä. 

 

Mikäli tieto poissaolojen syystä puuttuu tai on epäselvä, luokanopettaja, luokanvalvoja tai 



ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä huoltajaan ja selvittää poissaolojen syitä yhdessä huoltajan 

ja oppilaan/opiskelijan kanssa. Tarvittaessa opettaja voi pyytää palaveriin paikalle 

kuraattorin. Koulu voi perustellusta syystä pyytää huoltajaa toimittamaan 

terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen huoltajan selityksen lisäksi (esim. usein toistuvat 

poissaolot). Oppilaan jatkuvista, epäselvistä poissaoloista 

luokanopettaja/luokanvalvoja/ryhmänohjaaja käynnistää yksilökohtaisen oppilashuollon 

prosessin. 

 

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuks en välillä  

 

Hyödynnetään kouluterveyskyselyn tuloksia niin terveystiedon opetuksessa kuin 

terveysneuvonnassa. Jatketaan yhteistyötä ehkäisyvalistuksen parissa; 

terveysneuvonnasta toimitetaan esim kondomeja, jälkiehkäisynäytteet ja muita ehkäisyyn 

liittyiä näytteitä. Terveystiedon opetukseen on hyvä linkittää myös terveysneuvonnassa 

nousevia ajankohtaisia ilmiöitä. 

 

Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestämine n ja hoitoonohjaus  

 
Oppilaita ohjeistetaan käyttäytymään omaa ja toisten turvallisuutta edistävästi. Ohjeet siitä, 

miten toimitaan koulun alueella ja niillä alueilla, joissa opetusta järjestetään, annetaan 

selkeästi. Opettajat puuttuvat ennalta ehkäisevästi toimintaan, josta voisi seurata 

tapaturmia, esimerkiksi välitunneilla. Koulumatkoilla tapahtuvia tapaturmia ehkäistään 

kertomalla oppilaille tähän liittyvissä vaaroissa. Teknisen työn, tekstiilikäsityössä, liikunnan 

ja kotitalouden opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota tapaturmien ehkäisemiseen.   

 

Ensiapuvälineitä löytyy yläkoulun opettajienhuoneesta, urheilutalolta ja teknisen työn 

tilasta.  

 

Koulu tiedottaa kotia aina tapaturmasta. Tapaturman sattuessa tulee tehdä 

tapaturmailmoitus. Harkinnan mukaan oppilas ohjataan terveydenhoitajalle tai 

terveyskeskukseen. 

Poliisi vierailee koulussa pyydettynä ja antaa ohjausta oppilaille liikenneturvallisuudessa.  

 
 
Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden k äytön ehkäiseminen ja käyttöön 
puuttuminen  

 



Joroisten kunta on savuton kunta ja koulu on savuton työpaikka. Ehkäisevän päihdetyön 

viikkoa vietetään viikolla 45 vuosittain. Järjestäjänä toimivat koulukuraattori ja etsivä 

nuorisotyöntekijä yhteistyössä Pieksämäen seurakuntaopiston kanssa. 

 

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä ehkäistään käsittelemällä 

aineiden vaaroja eri oppiaineiden opetuksessa. Järjestyssäännöissä kielletään 

tupakkatuotteiden, alkoholin ja päihteiden käyttö ja hallussapito.  Tupakkarikkomukset 

käsitellään kasvatuskeskusteluissa. Järjestyssääntöjen noudattamista valvotaan ja 

koteihin otetaan yhteyttä, mikäli huomataan rikkomuksia. Päihteitä käyttäviä oppilaita 

ohjataan avun piiriin. Jos oppilaan epäillään olevan päihteiden vaikutuksen alaisena, 

otetaan asia puheeksi ensin oppilaan kanssa, mikäli mahdollista kahden aikuisen läsnä 

ollessa, tarvittaessa otetaan yhteys kotiin ja ohjataan oppilas lisäselvityksiin esimerkiksi 

terveysasemalle. Mikäli päihteiden käyttöä ja hallussapitoa esiintyy, tehdään 

lastensuojeluilmoitus. 

Koulun yhteistyössä muiden kasvattavien tahojen kanssa järjestämät tapahtumat ovat aina 

päihteettömiä. Koulu on mukana Smokefree-ohjelmassa.  

  

Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta kos kevat ohjeet  

 
Keski-Savon kuljetusopas löytyy seurasta linkistä. 
http://joroinen.fi/uploads/pdf/Koulutus%20ja%20opiskelu/Koulukuljetusopas_Keski-
Savon__1.8.2014.pdf 
 
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulukyytiä odottavien oppilaiden valvonta on 

asianmukaisesti järjestetty. Pääsääntöisesti yläkoulun oppilailla ei ole odotusaikoja vaan 

kyydit saapuvat ennen koulupäivän alkua ja lähtevät koulupäivän päätyttyä.  

 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hy vinvointia edistävien tahojen 

kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä  

 

Kunnassa toimii nuorisolain mukainen monialainen yhteistyöryhmä Rukkastyöryhmä, joka 

edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä toimii yhteistyössä koulujen yhteisöllisen 

oppilashuollon kanssa.  

 

Koulu tekee yhteistyötä yhteisöllisessä oppilashuollossa muiden lasten ja nuorten 

hyvinvointia edistävien ja kasvattavien tahojen kanssa. Näitä ovat Joroisten seurakunta, 



nuorisotoimi, nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö, vapaa-aikatoimi, sosiaali- ja 

terveystoimi, poliisi, Pieksämäen seurakuntaopisto, 4H, Soisalo-opisto, urheiluseurat, 

alueen oppilaitokset, yritykset ja yhteisöt.  

 

Yhteistyö toteutuu yhteisinä tapahtumina ja monenlaisina kohtaamisina, esimerkiksi 

päivänavauksina, teemapäivinä ja retkinä. Yhteistyötahoilta saadaan oppimateriaalia ja 

sisältöjä. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja osallistuvat koulun joustavan 

perusopetuksen järjestämiseen. 

 

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13§2.mom 4-kohta ja perusopetuslaki 29§ 3 mom. 

1267/2013) 

 

Kuntaan luodaan erillinen suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta 

ja häirinnältä. Toistaiseksi toimitaan alla olevien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi käyttöön 

otetaan syyslukukaudella 2015 KiVa- koulun lomakkeet ja periaatteet. 

 

Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen j a siihen puuttuminen 

 

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat omalta osaltaan vastuussa koulun työilmapiiristä. 

Kouluyhteisössä ei saa osoittaa fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa toista kohtaan. 

Yhteisön jäseniin suhtaudutaan arvostaen ja toisten mielipiteitä kunnioittaen. Kiusaamista 

tai häirintää ei sallita ja esiin tulleisiin ongelmiin puututaan välittömästi ja avoimesti 

asianosaisten kesken keskustellen.  

 

Luokanopettaja/luokanvalvoja on pääsääntöisesti vastuussa ristiriitojen selvittämisestä 

oman luokkansa osalta. Varhaisen puuttumisen periaatteen mukaan vastuu on koko 

henkilöstöllä. 

 

Rehtorin vastuulla on, että konfliktit tulevat selvitetyiksi oppilaan tai huoltajan ja koulun 

henkilökunnan välillä.  

 

Huoltajien tulee ottaa mahdollisissa ongelmatilanteissa yhteyttä 

luokanopettajaan/luokanvalvojaan/ryhmänohjaan mahdollisimman pian.  

 



Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkoilla tapahtuneista 

kiusaamistapauksista aina kotiin. 

 

Oppilaita kannustetaan kertomaan kiusaamisesta, väkivallasta ja häirinnästä 

kouluyhteisön aikuisille. Kouluterveyskyselyyn osallistutaan säännöllisesti ja puututaan 

esiin tulleisiin ongelmiin avoimen keskustelun keinoin. 

 

Toiminta äkillisissä kriisi- ja uhkatilanteissa  (Pelastuslaki 15§, 379/2011 ja 

valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 1 ja 2 §, 407/2011) 

 

Suunnitelma toiminnasta äkillisissä kriiseissä ja uhka-ja vaaratilanteissa sisältää ehkäisy-, 

varautumis- ja toimintasuunnitelmat. Toimipisteen ajantasainen pelastus-, turvallisuus- ja 

kriisisuunnitelman päivitys tapahtuu lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelman yhteydessä.  

 

Kustakin toimipisteestä tulee löytyä toimintaohjeet. Jokaisen toimipisteen esimies ja 

turvallisuusvastaava vastaa toimintaohjeiden olemassaolosta, johtamisen periaatteista 

sekä vastuiden jakamisesta eri tilanteissa sekä niihin varautumisesta ja 

perehdyttämisestä.  

 

Pelastus-, turvallisuus- ja kriisisuunnitelmiin perehtyminen ja niiden läpikäyminen ovat 

vuosittain suoritettavia toimenpiteitä. Henkilökunnan velvollisuuksiin kuuluu tietää, tuntea 

ja omaksua toimintatavat sekä käydä ne riittävässä määrin läpi vuosittain (vähintään 

lukukauden alussa) oppilaiden kanssa. 

 

Toimintayksiköille on annettu malliksi pohjat, joita voidaan käyttää yksikkökohtaisten 

turvallisuus-, pelastus- ja kriisisuunnitelmien laadinnassa ja ne tulee päivittää 

opiskelijahuoltolain mukaisiksi. Yksikön johtajan vastuulla on kaikkien 

varautumissuunnitelmiin liittyvät päivitykset, harjoitukset ja perehdyttämiset. 

 

Kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja t oimintatavat äkillisissä 

kriisitilanteissa 

 

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmassa on kuvailtu vaaratilanteet ja niiden ehkäisy. Koulun 

päivittäisen turvallisuuden takaamisen keinot ja mahdolliset vaaratilanteet (mm. tulipalo, 

pommiuhka) on kartoitettu ja ennaltaehkäisyn keinot pohdittu. Pelastussuunnitelma 



sisältää myös toimintaohjeet hätä- ja vaaratilanteissa. Pelastus-, turvallisuus- ja 

kriisisuunnitelmaa täydentävät ohjeet määritellään yksikkökohtaisissa vuosisuunnitelmissa. 

 

 

Suunnitelmiin perehdyttäminen ja siitä tiedottamine n henkilöstölle, oppilaille, 

huoltajille ja yhteistyötahoille 

 

Yksiköissä on ns. turvallisuuskansio, jossa on kaikki keskeiset yksikön turvallisuuteen ja 

varautumiseen liittyvät materiaalit. Kaikkien henkilökuntaan kuuluvien (myös eri 

hallintokuntaan kuuluvan henkilöstön) tulee tietää kansion sijainti ja olla perehtynyt sen 

sisältöön.  

 

Toimintavalmiuksien harjoittelu 

 

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman mukaisesti poistumisharjoitus on kouluissa ja 

esiopetuksessa lukuvuosittain 1-2 kertaa, ensimmäinen harjoituskerta viimeistään 

lokakuussa. Sammutusharjoitus henkilökunnalle järjestetään kerran kahdessa vuodessa ja 

ensiaputaitoja koulutetaan työntekijöille tarpeen mukaan siten, että vaaditulla osalla 

henkilöstöstä on aina riittävät ensiapuvalmiudet. 

 

Suunnitelman arviointi ja päivittäminen  

 

Lukuvuosikohtaisessa opettajien arviointikokouksessa arvioidaan suunnitelman mukaisen 

toiminnan toteutumista kuluneena lukuvuonna ja pohditaan samalla tarve päivittää 

suunnitelmia tarpeellisilta osin. 

 

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen  

 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon 

palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta 

koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat 

terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilöllistä 

oppilashuoltoa.  

 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan 



kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös 

varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, 

voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että 

koulun arjessa. 

 

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan ja tarpeen niin vaatiessa huoltajan 

suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon 

häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden 

henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja 

luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja 

hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja 

salassapitoa koskevia säädöksiä. 

 

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja 

ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. 

Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi 

osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä 

on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan 

asiantuntijoilta.  

 

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan 

oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon 

järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. 

Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet.  

Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö tiedottaa opetuksen 

järjestämiseen liittyvät asiat ja sovitut järjestelyt tarvittaville tahoille. 

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan 

monialaisen asiantuntijaryhmän pöytäkirja. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen 

oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot monialaisen 

asiantuntijaryhmän pöytäkirjaan. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän 

jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- 

ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:  

• yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen 

oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot,  

• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa,  



• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa,  

• asian aihe ja vireille panija,  

• oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, 

tutkimukset ja selvitykset,  

• toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset 

tukitoimet,  

• tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden 

toteuttamissuunnitelma sekä  

• toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.  

 

Jos sivulliselle annetaan monialaisen asiantuntijaryhmän pöytäkirjaan sisältyviä tietoja, 

asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja 

on luovutettu.  

 

Monialaisen asiantuntijaryhmän pöytäkirja sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai 

saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. 

Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua 

rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta 

taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. Monialaisen asiantuntijaryhmän 

pöytäkirjat laaditaan liitteenä olevan rungon mukaisesti ja säilytetään rekisteriselosteessa 

kuvatulla tavalla. Oppilas ja asian käsittelyssä olleet sitoutuvat yhteisesti sovittuihin 

toimenpiteisiin. Rekisterin säilyttämisestä vastaa rehtori/päiväkodin johtaja. Kunnassa on 

käytössä yhteinen lomake oppilashuoltokertomusta varten. Lomake löytyy Wilmasta. 

 

Rehtorin ei tarvitse olla tietoinen kaikkien oppilaiden oppilashuollollisen tuen tarpeesta, jos 

se ei ole opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä. Monialaisen asiantuntijaryhmän 

vastuuhenkilön tehtävä on tiedottaa rehtoria opetuksen järjestämisen kannalta 

välttämättömistä tiedoista. Myös muuta opetushenkilöstöä on tiedotettava opetuksen 

järjestämisen kannalta välttämättömistä tiedoista, esim. oppilaanohjaajaa liittyen 

yhteishakuun. Huoltajien tulee kuitenkin olla tietoisia asiasta. Monialaisen 

asiantuntijaryhmän jäsenten on oltava tietoisia, mitkä järjestelyt vaativat rehtorin 

päätöksen. Huoltajille ja oppilaalle ei voi luvata mitään sellaista, mikä edellyttää rehtorin 

päätöstä. Mitään rehtorin päätöstä edellyttämää toimintatapaa ei voida myöskään ottaa 

käyttöön ilman, että päätös on tehty. 



 

Mikäli kyseessä on koulukiusaaminen tai asia, joka rehtorin on tarpeellista tietää 

tehtävänsä hoidon vuoksi, informoivat luokanopettaja tai luokanvalvoja häntä aina 

välittömästi. 

 

  

Oppilaan erityisruokavalion, sairauden vaatiman hoi don tai lääkityksen 

järjestäminen koulussa 

 

Erityisruokavaliota noudattava oppilas saa hänelle sopivaa ruokaa kouluruokalassa. 

Kouluruokalassa erityisruokavaliota noudattavalle oppilaalle on oma noutopöytä tai muulla 

tavalla erikseen osoitetut ruoat. Erityisruokavalio täytyy olla terveydenhuollon 

ammattilaisen toteama ja siitä täytyy toimittaa kirjallinen todistus. 

 

Oppilaan sairauden hoito järjestetään koulussa kotoa tulleiden ohjeiden mukaisesti silloin 

kun lapsi on koulukuntoinen. Lääkitys järjestetään tarvittaessa myös kotoa tulleiden 

ohjeiden mukaisesti. Sairaan oppilaan hoidon ja lääkityksen vastuuhenkilö koululla on 

terveydenhoitaja tai muu koulutettu ja vastuutettu henkilö. 

 

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen sekä sairaal aopetuksen yhteydessä  

 

Monialaisessa asiantuntijaryhmässä käsitellään oppilashuollollisia asioita. Ryhmä ei 

käsittele oppilaan mahdollista siirtymistä kolmiportaisen tuen tasolta toiselle. 

Perusopetuslain mukaisen tuen käsittelystä on käytössä kolmiportaisen tuen tasot. Mikäli 

kyseessä on siis asia, joka tulee kirjata pedagogisiin asiakirjoihin, ei kyseisestä asiasta 

yleensä ole muodostettu monialaista asiantuntijaryhmää. Oppilas voi olla kuitenkin 

tehostetussa tai erityisessä tuessa ja hänellä voi tämän lisäksi olla monialainen 

asiantuntijaryhmä tukemassa jossain oppilashuollollisessa asiassa. Oppilaan 

oppilashuollollisen tuen tarvetta ja tukitoimia ei kirjoiteta pedagogisiin asiakirjoihin vaan 

oppilashuollon kertomukseen. Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot voi 

kirjoittaa pedagogisiin asiakirjoihin, esim. oppilaan poissaoloista aiheutuva tuen tarve. 

Pedagogisissa asiakirjoissa on kohta, johon voi merkitä, onko oppilaalla monialainen 

asiantuntijaryhmä.  

 

Joskus oppilashuollollisia ja pedagogisia asioita on vaikea erottaa käsiteltäväksi erillisiksi 



kokonaisuuksiksi. Jos oppilashuollollinen asia on sellainen, että se vaikuttaa suoraan 

pedagogiikkaan tai päinvastoin, voi näitä asioita käsitellä samassa tapaamisessa. Tärkeää 

huomioida, että asian käsittelystä tehdään kirjaukset sekä pedagogisiin asiakirjoihin että 

oppilashuollon kertomukseen. 

 

Erityisen tuen päätöstä haettaessa oppilashuollon työntekijältä voidaan tarvittaessa pyytää 

erillinen asiantuntijalausunto oppilashuollollisista tukitoimista päätöksenteon tueksi (esim. 

mitä on tehty poissaolojen vähentämiseksi). 

 

Jos oppilas on sairaalajaksolla, opettaja tekee säännöllistä ja tavoitteellista yhteistyötä 

sairaalakoulun opettajan kanssa ja käy myös oppilaan oppimista edistävissä palavereissa. 

Sairaalaopetuksessa oleville oppilaille on osoitettava kaikkien oppilashuoltoa toteuttavien 

ammattilaisten palvelut. Kun oppilas palaa sairaalajaksolta kouluun, järjestetään hänelle 

tarvittaessa riittävä tuki koulunkäyntiin, jotta hän voi opiskella sairaalajakson aikaiset asiat. 

 

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa  

 

Koulu huolehtii siitä, että vanhemmat tietävät, kehen koulussa tulee ottaa yhteyttä, jos 

heillä herää huoli oman lapsensa tilanteesta koulussa tai kotona. Ensisijaisesti huoltajan 

tulee ottaa yhteyttä luokanopettajaan tai luokanvalvojaan, joka ottaa yhteyttä 

oppilashuoltohenkilöstöön. Yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa 

ja arvioinnissa hyödynnetään kouluilta, huoltajilta, oppilailta sekä eri sidosryhmiltä 

mahdollisesti saatavaa palautetta. Kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta toteutetaan 

korjaavia toimenpiteitä. Muita palautteenkeruufoorumeita ovat esimerkiksi vanhempainillat, 

-toimikunnat, -yhdistykset, oppilaskunnat sekä erilaiset kuulemistilaisuudet. Myös oppilaille 

ja huoltajille suunnattuja suoria kyselyitä (esim. Wilman kautta) on mahdollista toteuttaa. 

 

Koulu ja koti yhteistyössä kannustavat oppilasta kertomaan huolistaan aikuiselle joko 

koulussa tai kotona. 

 

Vanhempainilloissa keskustellaan oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä ja 

arvioinnista. Vanhempia ja oppilaita kehotetaan ottamaan yhteyttä koululle, jos he 

haluavat, että koulu nostaa jonkin tärkeän teeman yhteisesti käsiteltäväksi. 

 

 



Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraami nen (Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki 13§ 2 mom 5-kohta)  

  

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttamista arvioidaan lukuvuosittain yksikkökohtaisesti. 

Yksikkökohtaisesta arvioinnista toimitetaan muistio opetuksen järjestäjälle. Joroisten ja 

Varkauden yhteinen oppilashuollon ohjausryhmä tarkastelee yksikkökohtaiset arvioinnit ja 

asettaa niiden pohjalta tarvittavia muutostavoitteita seuraavalle lukuvuodelle.  

 

Suunnitelmasta tiedottaminen tapahtuu Wilmassa. Oppilashuollon suunnitelma sisältyy 

koulujen vuosisuunnitelmaan ja se on nähtävissä Wilmassa. Rehtori huolehtii, että 

oppilashuoltosuunnitelmaa toteutetaan käytännössä. 


