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Liuksialan koulun oppilashuoltosuunnitelma 2019-2020 

 
1. 

Oppilashuollon kokonaistarve ja . käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut 
Liuksialan  koulussa on 0.-6. -luokan oppilaita 223 sekä opetushenkilökuntaa 30, joista opettajia 18 ja 
koulunkäynninohjaajia on 12.. Erityisopetusta on 36 tuntia. 
 
Liuksialan koulussa toimii kaksi koko kuntaa palvelevaa kuntouttavaa pienluokkaa, joissa kussakin on paikka kuudelle 
oppilaalle sekä erityisluokanopettaja ja kolme koulunkäynninohjaajaa.  
 
Koulussa toimii iltapäiväkerho yhteistyössä seurakunnan kanssa. Kerhossa toimivat yksi ohjaaja, joka toimii myös 
koulun puolella sekä toinen ohjaaja seurakunnasta. Kuntouttavien luokkien kolme 1-3 luokkalaisista integroituu 
lltapäiväkerhoon, jossa mukana kuntouttavien luokkien koulunkäynninohjaajat. Yhteensä iltapäivisin kerhossa on 3-4 
ohjaajaa paikalla.  
 
Kouluterveydenhoitaja on koululla kaksi päivää viikossa. Koululääkäri käy kerran kuukaudessa ja fysioterapeutti 
tarvittaessa. 
 
Koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut ovat käytössä tarvittaessa, vähintään kaksi tuntia kuukaudessa. 
Liuksialan  koulun koulupsykologi on Inkeri Kivimäki ja koulukuraattori on Liisa Niemelä.    

 
2. 

Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 
Fyysinen turvallisuus 

 koulun turvallisuussuunnitelma; turvaryhmään kuuluu Minna-Leena Aalto, Juha Mathlin, Jukka- Pekka Lätti 
ja Kaisa Aalto-Wallin 

 koulun yhteiset pelisäännöt luovat puitteet turvalliselle oppimisympäristölle 

 koulun sisäilma on hyvä, ilmastointia seurataan ja mittaillaan säännöllisesti 

 koulurakennuksen kunto, opetuskaluston- ja välineistön toimivuus tarkastetaan säännöllisesti 

 kouluruokailu ohjaa hyviin ruokatottumuksiin ja hyvät tavat erityisen tärkeitä 

 koululiikuntaa on useissa ryhmissä, tytöt ja pojat samassa ryhmässä 

 terapiapallot istuimiksi osalle oppilaista 

 kiinnitetään huomiota ergonomiaan  

 

Psyykkinen hyvinvointi 

 KIVA koulu – toiminta kiusaamisen estämiseksi, Kivatiimi: Taina Mäenpää, Minna-Leena Aalto, Juhana 
Jyrkiäinen ja Kaisa Aalto-Wallin 

 oppilaskunta kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa, tekee aloitteita yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi, 
oppilaan ääni tulee kuuluviin, ohjaavat opettajat Marketta Lumijärvi ja Inka Karkulahti 

 henkilöstön perehdyttäminen, Juha Mathlin 

 puutumme poissaoloihin pikaisesti neuvottelemalla perheen kanssa ja ohjaamalla erilaisiin tukitoimiin, 
noudatamme kaupungin yhteistä ohjetta poissaoloihin puuttumisesta 

 pidämme matalalla kynnyksellä neuvotteluja perheen kanssa, mm yksilölisiä oppilashuoltoryhmän 
tapaamisia 

 työnohjaus 

 
 
 
 



 

 

Sosiaalinen turvallisuus 
 
Painotamme erityisesti varhaista tukea ja ennaltaehkäisevää toimintaa:  
 

 yhteistyö päiväkodin – ja koulun esiopetuksen sekä alkuopetuksen välillä 

Olemme joustavan esi-ja alkuopetuksen yksi pilottikouluista 2019-2020 

 kummitoiminta: 0.lk-4.lk 5.lk – 1lk, 2lk- 6lk 

 erilaiset teemapäivät, joissa koko koulun oppilaat jaetaan 0-6 luokkalaisia sisältäviin ryhmiin 

 Koulutus elämään-säätiön oppitunnit kaikille luokille http://www.koulutuselamaan.fi/ 

 välkkäri- toiminta 

 liikkuva koulu –toiminta, peliturnaukset välitunneilla, joukkueet yli luokkarajojen 

 kerhot mm. kuoro ja liikuntakerho 

 vanhempainyhdistyksen toiminta 

 kodin ja koulun välinen yhteistyö, Wilman käyttö 

 iltapäiväkerho 

 KV- toiminta: kummikoulu Senegalissa 

 luokan järjestäjien teemat, esim. liikuntahetkiä, tietokilpailuja omalle luokalle 

 VIP- kerho erityislapsille seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä Jorma Jussilan kanssa 

 nivelvaihe 6 > 7, yläkoulun tukioppilaiden käynti  

 tutustumispäivä ekaluokkalaiset/ eskarit  

 joustavia ryhmittelyjä, lukupiirit, palkkitunnit 

 ohjaajien sijoittelu luokkiin oppilaiden tarpeen mukaan  

 vahvistamme oppilaalle annettavan tuen suunnitelmallisuutta 

 tunnetaitotunnit ja ART –ryhmäharjoitusmenetelmä sosiaalisiin taitoihin ja kiukun hallitsemiseen 

 tietoa erilaisten oppilaiden erityispiirteistä vuosiluokittain 

 
 

 
Yksikkökohtainen oppilashuollon kokoonpano ja toimintatavat 
Liuksialan koulun yhteisöllisen oppilashuollon ohjausryhmän muodostavat koulun johtotiimi rehtori Minna- Leena 
Aalto, vararehtori Juha Mathlin ja erityisluokanopettaja Taina Mäenpää. Moniammatillinen työryhmä – 
terveydenhoitaja Milla Keskinen, koulupsykologi Inkeri Kivijärvi, kuraattori Liisa Niemelä, erityisluokanopettaja Emma 
Keränen, erityisopettajat Stina Akola ja Marjaana Suominen. Ryhmä kutsutaan koolle vähintään kerran lukukaudessa, 
tarvittaessa useammin. Mukaan kutsutaan myös huoltajien edustajia sekä edustajia oppilaskunnasta. 

Kolmiportaiseen tukeen liittyviä tai yksilökohtaisia monialaisia kokoontumisia on tarpeen mukaan tarvittavissa 
kokoonpanoissa.  

 
 
 

Oppilashuollon yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-
opintojen suunnittelussa 
Liuksialan koulussa teemme nivelyhteistyötä kahteen suuntaan. Uusien ensiluokkalaisten tullessa kouluun tehdään 
yhteistyötä koulun ja päivähoidon esiopettajien kanssa. Suurin osa koulutulokkaista on käynyt esiopetuksessa oman 
koulun esiopetusryhmässä tai Liuksialan päiväkodissa, joka toimii osin samassa pihapiirissä.  
 
Keväisin järjestetään tiedonsiirtopalavereja, joissa lapset käydään läpi ja siirretään koulutulokaslomakkeet. Uusien 
ekaluokkien muodostamisen jälkeen esiopettajilta kysytään vielä mielipidettä luokkien toimivuudesta kokoonpanon 
perusteella. 
 



 

 

Esioppilaille järjestetään tutustumispäivä ja heidän vanhemmilleen vanhempainilta. 
 
Toinen nivel on siirtyminen yläkouluun Pikkolaan. Pikkolaan tutustutaan Pikkolan koulun tukioppilaiden pitämässä 
infossa Liuksialan koululla sekä tutustumispäivänä Pikkolassa. 
 
Molemmissa nivelvaiheissa kuntouttavien oppilaiden saattaminen uuteen yksikköön tapahtuu useiden neuvotteluiden 
ja tutustumisten merkeissä. Kuntouttavasta opetuksesta voi siirtyä myös Pitkäjärven yläkouluun, jos se on 
tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto kuin Pikkola. 
Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön 
hyvinvoinnin tarkastuksissa 
Tarkastus tehdään kolmen vuoden välein.  Noudatetaan Kangasalan kunnan ohjetta ja käytetään kunnassa 
tarkastusta varten tehtyä lomaketta. 
Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 
Sovitaan terveydenhoitajan kanssa. 
Kouluterveydenhuolto 
Liuksialan koululla kouluterveydenhoitaja Milla Keskinen on paikalla kahtena päivänä viikossa (ti ja pe), mutta 
terveydenhoitajaan saa päivittäin yhteyden puhelimella tai Wilma-viestillä. 
 
Kouluuntulijat tavataan terveydenhoitajakäynnillä kesällä ennen koulun aloitusta. Koululääkärikäynti on 1.luokan 
aikana ja näistä käynneistä yhteensä muodostuu 1.luokan laaja terveystarkastus.  
Määräaikainen tarkastus tehdään kaikille 2.luokkalaisille ja 5. luokkalaisille ja tarvittaessa tavataan oppilaita 
muutenkin. 
 
Hammashoitaja käy koululla pitämässä suunhoidon oppitunnin 2 ja 6. luokkien oppilaille. 
Järjestyssäännöt 

 

OHJEET MUKAVAAN KOULUNKÄYNTIIN  

LIUKSIALAN KOULUSSA 2019-2020 

YLEISTÄ 
 Kohtelen ja puhuttelen kaikkia kunnioittavasti. 

 Liikun sisällä rauhallisesti ja meluamatta. 

 Ilmoitan tapaturmasta, kiusaamisesta tai tavaralle tapahtuneesta 

vahingosta välittömästi opettajalle tai muulle koulun aikuiselle. 

 Pidän omalta osaltani huolta, että koulu ja sen ympäristö pysyvät siistinä ja 

turvallisena. 

 En poistu koulupäivän aikana koulun alueelta ilman opettajan lupaa. 

 Noudatan ruokailussa hyviä pöytätapoja. 

 Riisun ulkokengät ovella ja käytän sisäkenkiä. 

KOULUMATKALLA 

 Kuljen koulumatkan liikennesääntöjen mukaisesti ja käyttäydyn asiallisesti. 



 

 

 Käytän pyöräilykypärää ja heijastimia, koska se on järkevää. 

 En kiusaa toisia koulumatkalla. 

 Säilytän polkupyörääni sille osoitetulla paikalla. 

 En pyöräile koulun pihassa koulutuntien, kerhojen ja iltapäiväkerhon aikana 

KOULUKULJETUKSESSA 

 Odotan bussia tien reunassa tai pysäkillä. 

 Käyttäydyn linja-autossa tai taksissa rauhallisesti ketään kiusaamatta. 

 Noudatan kuljettajan ohjeita. 

 Pidän hyvää huolta linja-autokortistani. 

VÄLITUNNILLA 

 Pidän huolen, että otan kaikki peleihin ja leikkeihin mukaan ja ettei kukaan 

joudu olemaan yksin välitunnilla.   

 Käyttäydyn välitunnilla asiallisesti, tappelematta ja noudatan henkilökunnan 

ohjeita. 

 Leikin ja pelaan välitunnilla sääntöjen mukaan.   

 Tulen sisään reippaasti ja hidastelematta kellojen soidessa.  

 Vietän välituntini välituntialueella.  

 En mene häiritsemään toisten välituntileikkejä.  

 Menen välitunnille reippaasti ja hidastelematta.  

 En heitä koulun pihassa lumipalloja, kiviä, tms. 

 Pukeudun välitunnille tarkoituksenmukaisesti. 

LUOKASSA 



 

 

 Pyydän puheenvuoron viittaamalla ja kuuntelen myös vuorollani toisia. 

 Annan toisille työrauhan ja opettajalle rauhan opettaa. 

 Olen avulias ja työskentelen kenen tahansa luokkatoverini kanssa. 

 Huolehdin, että tarvittavat koulutavarat ovat mukana. 

 Teen annetut kotitehtävät. 

 Muistan, että opettaja päättää oppitunnin. 

 Jos olen myöhässä, koputan oveen ja pyydän anteeksi opettajalta. 

 Ennen luokkaan saapumista jätän päällysvaatteet ja kengät siististi 

naulakolle. 

 Vien roskat roskikseen ja siivoan omat jälkeni. 

 Pukeudun asiallisesti liikuntatunnille. 

 

MOBIILILAITTEIDEN KÄYTÖSTÄ 

 Pidän kännykkäni laukussa ja äänettömällä koko koulupäivän ajan. 

 Käytän kännykkää vain opettajan luvalla. 

 Otan kännykän esiin vasta koulualueen ulkopuolella. 

 Jos tunnilla käytetään mobiililaitteita, käytän niitä asiallisesti. 

 En jaa toisen kuvaa internetissä tai somessa ilman lupaa. 

 Käyttäydyn internetissä ja somessa hyviä tapoja noudattaen. 

POISSAOLOISTA 

 Pyydän vanhempia ilmoittamaan opettajalle poissaolostani ennen 

ensimmäisen tunnin alkua. 



 

 

 Selvitän itse koulutehtävät ja läksyt. 

 Teen rästihommat siihen mennessä kun palaan kouluun, mikäli kuntoni sen 

sallii 

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 
Kaupungin yhtenäiset ohjeet oppilaiden poissaolojen seuraamiseen löytyvät koulujen kotisivuilta Palveluvalikosta. 
Lisäksi poissaolojen seurantaan ja puuttumiseen on sovittu alueellisesti yhteiset toiminta-tavat. Huoltajia ohjeistetaan 
ilmoittamaan poissaolot Wilman kautta.  
Tapaturmien ehkäisy sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 
Tapaturmien ehkäisyyn liittyvässä ohjeistuksessa otetaan huomioon tapaturmien torjunnan kansalliset linjaukset ja 
ohjeistukset, sekä toiminnan edellyttämä yhteistyö. Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan tapaturmien 
ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hoitoon, ohjaukseen ja tapaturmien seurantaan liittyvistä menettelytavoista. Niistä 
annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajalle.  

Kouluterveydenhoitaja antaa tarvittaessa ensiapua koulutapaturmaan. Tarvittaessa oppilas ohjataan jatkohoitoon 

terveyskeskukseen. Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on tukea ja seurata koulun riittävää ensiapuvalmiutta ja -

osaamista koululla. Osa koulun opettajista on käynyt Ensiapu 1 -koulutuksen, osa hätäensiapukoulutuksen. 
Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen 
Tupakan, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. Järjestyssääntöjen 
vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet otetaan talteen koululle ja palautetaan oppilaan huoltajalle tai 
luovutetaan poliisille. 
Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 
Kangasalan kaupungin Koulukuljetusperiaatteet – toimintaohjeessa esitellään periaatteet, joiden pohjalta 
koulukuljetukset järjestetään Kangasalan kunnassa. 
Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n antamien ohjeistusten mukaisesti. 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy, sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä 
työskenteleville. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa, sanallista tai fyysistä voimankäyttöä 
tai sosiaalista manipulointia, joka loukkaa ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi 
olla oppilas, koulussa työskentelevä aikuinen tai kouluyhteisön ulkopuolinen henkilö.  
Väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi ja väkivalta- häirintä ja rikostilanteissa toimimiseksi on koululle laadittu 
henkilöturvallisuuden toimintaohjeet, jotka ovat osana koulun turvallisuussuunnitelmaa. Olemme mukana 
valtakunnallisessa kiusaamisen vastaisessa KiVa -koulu toimenpideohjelmassa.  
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 
Koululla on turvallisuussuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeet äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa. 
Ohjeet on valmisteltu viranomaisyhteistyössä. Suunnitelma päivitetään vuosittain ja henkilökunnalle järjestetään 
kunnan yhteisiä ja koulukohtaisia koulutuksia ja harjoituksia. 
Poistumis-ja sisällesuojautumisharjoituksia järjestetään joka lukuvuosi. Pelastuslaitos järjestää esioppilaille ja toisen 
luokan oppilaille vuosittain Tulikettu-koulutuksen. 

 
3. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 
Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen 
seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi 

 Kouluterveydenhuolto 

 Koulukuraattori ja –psykologipalvelut 
 Monialainen yksilökohtainen oppilashuolto (monialainen asiantuntijaryhmä)  

o monialainen asiatuntijaryhmä kokoontuu tapauskohtaisesti kutsuttuna yksittäisen 
oppilaan/oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. 

o huoltajat kutsutaan aina mukaan ja huoltajilta pyydetään kirjallinen lupa yksilökohtaiseen 
oppilashuoltoon 

o ryhmään voivat kuulua koulukuraattori, koulupsykologi, koululääkäri, sosiaalityön työntekijöitä ja 
perhekeskuksen edustajia, TAYS:n edustajia tai muita ammatillisia toimijoita tapauskohtaisesti sekä 
koulun opettajia ja ohjaajia 

o käsittelee yksittäisen oppilaan asioita 
o nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön 
o laatii oppilashuoltokertomuksen jokaisesta yksilöllisestä oppilashuollon prosessista 

Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa 
 Koululaisen sairauden vaatima hoito järjestetään ja sovitaan yksilöllisesti yhteistyössä vanhempien, hoitavan 

tahon, kouluterveydenhuollon ja koulun henkilökunnan kanssa. Yhteisessä palaverissa sovitaan työnjako, 
vastuuasiat ja tiedonkulku.  



 

 

 Koululaisten kaikki erityisruokavaliot sovitaan kouluterveydenhoitajan kautta, joka tarkistaa niiden 
tarpeellisuuden vuosittain. Tarvittaessa erikoisruokavaliolomake täytetään tai päivitetään ja tiedot välitetään 
keittiölle. 

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä 
 Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita 

tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua 
tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. 

 Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja 
pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen 
tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta. 

 Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen 
moniammatillisesti oppilashuoltotyössä. Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. 
Tehostettu tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden 
edellyttämällä tavalla. (Perusopetuslaki 16§) 

 Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen 
ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta 
erityisopetuksesta sekä kaikista muista perusopetuksen tukimuodoista. 

 Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän 
huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallintolain (434/2003) 34 §:ssä säädetään sekä hankittava 
oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja moniammatillisena 
oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan 
kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). 
Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asian-
tuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. (Perusopetuslaki 17§) 

Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä 

KASVATUSKESKUSTELU LIUKSIALAN KOULUSSA   

Jokainen aikuinen on koulussamme velvollinen puuttumaan tilanteisiin, joissa näkee koulun sääntöjä rikottavan ja 
aloittamaan tilanteen selvittämisen viipymättä.   

Kasvatuskeskustelun yleiset tavoitteet:   

* Kasvatuskeskustelussa oppilaan käyttäytymistä tai tapaa toimia pyritään ohjaamaan ja hänen on itse mietittävä 
rikkomuksensa seuraukset.   

* Keskustelussa opetetaan vastuullisuutta ja otetaan huoltajat mukaan yhteisiin kasvatusasioihin. Keskustelun kautta 
avataan kasvun rajoja, jolloin oppilaalle tulee tunne, että hänestä huolehditaan, häntä kuunnellaan ja asiat otetaan 
vakavasti.   

* Oppilas joutuu välittömästi pohtimaan, mitä teki, miksi ja miten hän voisi korjata tilanteen.    

Kasvatuskeskustelun tavoitteet oppilaan osalta:   

* Oppilaan oman vastuun kasvaminen itsestä ja muista.   

* Saada oppilas miettimään rikkomuksiaan tarkemmin ja ymmärtämään tekojensa seuraamukset.   

* Oppilaiden epätoivotun käyttäytymisen vähentäminen ja uuden toimintamallin omaksuminen.    

* Saada oppilas kunnioittamaan ja noudattamaan koulun sääntöjä paremmin.   

  Tyypillisiä kasvatuskeskusteluasioita ovat:   

* Toistuva oppituntien häirintä   

* Toistuva kotitehtävien laiminlyönti tai koulutarvikkeiden unohtaminen   

* Toistuva myöhästely oppitunneilta   

* Luvaton poissaolo oppitunneilta   

* Luvaton koulun alueelta poistuminen   

* Lunttaaminen ja väärentäminen   

* Toistuva oleilu käytävillä välituntien aikaan   



 

 

* Toisen omaisuuden varastaminen ja turmeleminen   

* Toistuva tottelemattomuus henkilökuntaa kohtaan   

* Toistuva epäasiallinen käytös tai kielenkäyttö   

* Toistuva tai toisten oppilaiden/henkilökunnan turvallisuutta uhkaava väkivaltaisuus   

* Muu toistuva koulun sääntöjen rikkominen   

Kasvatuskeskustelukäytäntö etenee seuraavasti:   

1. Opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva tiedottaa KAKE-opettajaa asiasta.   

2. KAKE-opettaja ilmoittaa ajankohdan, jolloin kasvatuskeskustelu tapahtuu. Koulun opettaja tai rehtori voi määrätä 
keskustelun enintään kahdeksi tunniksi. Keskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän 
aikana tai sen ulkopuolella. Oppilas on pääsääntöisesti velvollinen suorittamaan oppitunnin aikana tekemättä jääneet 
tehtävät.   

Kasvatuskeskustelun aikana:   

1. Oppilas kertoo omin sanoin, mitä on tapahtunut.   

2. Sovitaan yhdessä oppilaan kanssa oikea toimintamalli vastaavissa tilanteissa jatkossa.   

3. Oppilas soittaa huoltajalle ja kertoo, mitä on tapahtunut. Mikäli huoltajaa ei tavoiteta, kotiin lähetetään 
keskustelussa täytetty KAKE-lomake huoltajan allekirjoitettavaksi.   

4. KAKE-opettaja keskustelee lyhyesti huoltajan kanssa asiasta.   

5. Kasvatuskeskustelun kulku kirjataan ylös KAKE- lomakkeelle(Wilmassa)   

6. KAKE-lomake arkistoidaan KAKE-kansioon.   

Mahdolliset jatkotoimenpiteet:   

1. Kahdesta samasta aiheesta pidetyn KAKE-keskustelun jälkeen seuraavaan keskusteluun mukaan tulee myös 
rehtori.   

2. Mikäli rikkeet edelleen jatkuvat samasta aiheesta, keskusteluun otetaan mukaan myös huoltajat ja tarvittaessa 
kuraattori tai muu oppilashuollon edustaja.   

3. Mikäli em. vaiheet eivät tuo toivottua muutosta oppilaan käyttäytymiseen, seuraavina vaiheina ovat tarvittaessa 1-2 
tunnin jälki-istunto, rehtorin antama kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen. Jälki-istunto 
järjestetään aina kouluajan ulkopuolella ja jälki-istuntokaavakkeet kerätään koulun rangaistuskansioon.   

Rangaistuksia määrättäessä tulee ottaa huomioon oppilaan ikäkausi, yksilölliset tuen tarpeet ja kokonaistilanne.   

Tarvittaessa rangaistuskäytäntöjä täsmennetään koulun vuosisuunnitelmassa.   

Kasvatuskeskusteluja pitävät opettajat kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan.   

 

Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat 
yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä 

 Asian käsittely yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu 
oppilaan tai huoltajan suostumukseen. Kangasalan kaupungissa on käytössä yhtenäinen kaavake huoltajan 
tai oppilaan suostumukseen asian käsittelyyn. 

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 
 Oppilashuollossa vastuuhenkilö on oppilashuollon toimija, jolle tehtävä kyseisessä tapauksessa tehtävänsä 

puolesta kuuluu. Hän kokoaa ryhmän, huolehtii luvat ryhmän muodostamiseksi ja vastaa yksilöllisen 
oppilashuoltokertomuksen kirjaamisesta sekä kirjausten viemisestä koulun arkistoon. Oppilashuoltokertomus 
laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan oppilas- ja opiskeluhuoltolain 
määräämät asiat (20§ Opiskeluhuollonkertomukset). Kangasalan kunnassa on oppilashuoltokertomuksen 
tekemiseen oma kaavake. Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, 
asiakirjaan on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 
Tiedon siirtämiseen arkistosta muualle tarvitaan aina huoltajan kirjallinen lupa.  Oppilashuoltokertomukset 
ovat salassa pidettäviä. 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, 
lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi 



 

 

 Yhteistyötä tehdään aina tilanteen niin vaatiessa. 

 
  4. 

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 
Yhteistyö: 
• vanhempainillat ja –vartit 
• säännöllinen yhteydenpito kotiin (Wilma, reissuvihko) 
• Vanhempainyhdistys 
 
Osallisuus: 
• korostetaan varhaista tukea 
• laaditaan pedagogiset arviot, selvitykset, oppimissuunnitelmat ja hojksit yhteistyössä kodin kanssa 
• oppilaskunta osallistuu hyvinvoinnin edistämiseen, oppilaiden osallistaminen 

->huoltajat ja oppilaat mukaan yhteisölliseen oppilashuoltoon 
 
Tiedottaminen: 
• yleisperiaatteet esitellään vanhempainilloissa 
• koulun oppilashuoltosuunnitelma tulee näkyviin koulun kotisivuille 
• tarvittaessa perheen kanssa käydään palaverissa läpi kolmiportaiseen tukeen liittyviä käytänteitä 
 
 

 
5. 

Oppilashuollon toteuttaminen ja seuraaminen 
Oppilashuoltotyön koulukohtaisten suunnitelmien toteuttamisesta ja seuraamisesta vastaa vuosittain kunnan 
oppilashuollon ohjausryhmä. Lisäksi koulukohtainen oppilashuoltoryhmä arvioi koulun oppilashuollon toimintaa.  
 
Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia kyselyitä ja tilastoja arvioinnin välineenä:  
• Asiakastyytyväisyyskyselyt (huoltajat, oppilaat)  
• Kouluviihtyvyyskyselyt  
• Kiusaamiskyselyt  
• Työhyvinvointikyselyt  
• Kouluterveyskyselyt  
• Tiedot oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmien tekemistä lastensuojeluilmoitusten määristä vuosittain  
 
Toimintaa suunnataan arviointien ja kyselyiden viitoittamaan suuntaan. 

 
 
Kangasalla 20.8.2019 
 
 
 
Minna-Leena Aalto 
rehtori  


