
 

 

                    KANGASALAN KAUPUNKI            
Sivistyskeskus/Esi- ja perusopetus 

 
 

 
Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma 

 
Yksikkö/yksiköt, joita suunnitelma koskee 
Huutijärven koulu, luokat 1-6, Raikun koulutalo, luokat 1-4, lisäksi esiopetuksen yksikkö 
koulun tiloissa varhaiskasvatuksen alaisuudessa.  

 
1. 

Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut 
Huutijärven koulussa oppilasmäärä 2.9.2020 on 263 oppilasta, Raikun koulutalo 30 oppilasta, 
esiopetusoppilaita 40. Perusopetusryhmiä Huutijärven koulussa 12, Raikun koulutalossa 2.  
 
Rehtori Tuire Amaral 050 3738 645 
Erityisopettaja Eija Halminen 050 4699 728, luokat 1-3  
Erityisopettaja Leeni Huttunen 050 4699 729, luokat 4-6 
Erityisopettaja Helena Sand 040 1336 462  
Kouluterveydenhoitaja Laura Kuusinen 040 1336 757 
Kuraattori Reetta Väisänen 044 4813 118 
Koulupsykologi Inkeri Kivijärvi 040 1336 260 
Oppilashuoltohenkilöstö on tavoitettavissa puhelimitse tai Wilman kautta.   
Koululääkäri Paula Rajamäki, kerran kuukaudessa torstaina, ajanvaraus 
kouluterveydenhoitajan kautta. 
Koulufysioterapeutti Eeva Mäkinen 050 3243 370 (ajanvaraus), vastaanotto 
terveyskeskuksessa.  
  
Huutijärven esiopetuksessa toimii kaksi esiopetusryhmää, Kiviset ja Soraset. 
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Sirpa Tehomaa 050 5975 714  
Henkilökunta Kiviset 040 1336 657, Soraset 040 1336 363  
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 050 5810 413  
Terveydenhoitaja alueellisen neuvolan mukaisesti  
Kuraattori Reetta Väisänen 044 4813 118 
Psykologi Inkeri Kivijärvi 040 1336 260  
 

 
Oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä 
palvelujen toteuttamisessa tarvittava monialainen yhteistyö 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen edellyttää monipuolista yhteistyötä oppilaan 
ja huoltajan kanssa. Kotiin ollaan aina yhteydessä, kun huoli oppilaan oppimisesta ja 
koulunkäynnistä herää ja oppilaan tukea lähdetään suunnittelemaan.  
  
Oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen 
ilmetessä. Perusopetuslaissa säädetyn tehostetun ja erityisen tuen antaminen edellyttää 
yhteistyötä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
edellyttämään moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan 
tapauskohtaisesti.   
  
Kolmiportainen tuki  
  
Yleinen tuki 
 
Oppilaan yleistä tukea ovat arkiset toimet, joilla oppilaan opiskelua ohjataan ja tuetaan 
koulussa. Yleistä tukea ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus, erityisjärjestelyt 
oppimisympäristössä ja koetilanteissa, yhteydenpito koteihin, osa-aikainen erityisopetus ja 
koulunkäynninohjaajan tuki.  



 

 

  
Oppilaan oppimisjärjestelyistä ollaan yhteydessä huoltajiin.  
 
Tehostettu tuki  
 
Kun oppimiseen liittyy vaikeuksia, joihin tarvitaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti 
erilaisia tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea. Tehostetun tuen aloittamisesta neuvotellaan 
yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa ja sen aloittamisesta päätetään pedagogisen arvion ja 
moniammatillisen käsittelyn pohjalta. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma (HOPPI). 
Pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelma laatimisesta huolehtii pääsääntöisesti 
luokanopettaja. Koulu on velvollinen antamaan tehostettua tukea myös ilman oppilaan 
huoltajan suostumusta.  
  
Erityinen tuki 
 
Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvu, kehitys ja/tai oppimisen tavoitteet eivät 
toteudu tehostetun tuen tukitoimilla. Erityisen tuen antamista varten tehdään pedagoginen 
selvitys, jonka perusteella opetuspäällikkö tekee hallinnollisen päätöksen erityisen tuen 
antamisesta. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää aina erityisen tuen päätöstä. Erityisen 
tuen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen oppimisen 
järjestämistä koskeva suunnitelma. Koko prosessi toteutetaan yhteistyössä oppilaan, hänen 
huoltajiensa ja erityisopettajan/luokanopettajan kanssa yhteistyössä, ja tarvittavien 
asiakirjojen laatimisesta huolehtii pääsääntöisesti erityisopettaja. 
 
  
  
Oppilaiden tuen tarvetta on arvioitava jatkuvasti, erityisesti nivelvaiheessa 6. luokalta 
yläkouluun siirryttäessä (pedagoginen arvio/selvitys oltava tehtynä 6.lk kevään aikana ennen 
siirtymistä yläkouluun).   
  
Erityisen tuen päätös on tarkistettava aina 2. vuosiluokan jälkeen ja ennen 7. vuosiluokalle 
siirtymistä, sekä aina tarvittaessa, jos esimerkiksi yksilöllistetään uusi oppiaine. Erityisen tuen 
oppilaan pedagoginen selvitys on oltava tehtynä 2. ja 6. luokalla huhtikuun loppuun 
mennessä. Yläkoulun rehtori allekirjoittaa 6. luokan oppilaan pedagogisen selvityksen. 
 

 
Oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin/oppilaisiin, yhteisöön ja 
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan 
Yksittäiseen oppilaaseen kohdistuvia oppilashuollon palvelua ovat kouluterveydenhuollon 
palvelut, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta koskeva 
monialainen oppilashuolto. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää 
oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.   
  
Koululla kokoontuu säännöllisesti yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä, joka seuraa, arvioi ja 
kehittää kouluyhteisön ja oppilaiden hyvinvointia.   
  

 
2. 

Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 
 

Yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yhteisöllisen oppilashuollon 
järjestäminen ja sen toimintatavat esiopetusyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 
Yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevat lainkohdat: 
 
Oppilashuoltolaki 1287/2013 (Finlex) 
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 (Finlex) 
Perusopetuslaki 628/1998 (Finlex) 
Lastensuojelu laki 417/2007 (Finlex) 



 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Finlex) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 (Finlex) 
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, Finlex) 
Nuorisolaki 1285/2016 (Finlex) 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 (Finlex) 
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 (Finlex) 
Tietosuojalaki (1050/2018) 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009 (Finlex) 
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 (Finlex) 
 
Yk:n lapsen oikeuksien sopimus. 
 
Koulussa toimii Huutijärven koulun ja Raikun koulutalon yhteinen yhteisöllinen 
oppilashuoltotyöryhmä. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja 
kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan 
kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisen 
oppilashuoltotyöryhmän vakituiset jäsenet ovat rehtori, kouluterveydenhoitaja, kuraattori, 
koulupsykologit sekä erityisopettajat. Tarvittaessa voidaan kutsua työryhmään 
luokanopettaja/aineenopettaja, oppilaskunnan edustaja, huoltajien edustaja sekä koulun 
ulkopuolisia tahoja. Yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä ei käsittele yksittäisen oppilaan 
asioita.   
  
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu rehtorin johdolla vähintään kahdesti lukukauden 
aikana. Sen kokouksista tehdään lukuvuoden alussa toimintakalenteri: 
 - erilaisten kyselyjen/tulosten analysointi (mm. kouluterveyskysely, luokkakohtaiset 
yhteenvedot laajoista terveystarkastuksista)  
 - nivelvaihetyö   
- terveydellisten olojen selvitys (kolmen vuoden välein)   
- teemapäivät  
- yhteistyö eri toimijoiden kanssa   
- kouluviihtyvyyden arviointi     
- koulun oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen yms.   
- yhteistyö oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen kanssa 
 

 
Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano, toimintatavat ja käytännöt 
Ks. edellinen kohta 

 
Yhteistyö yksikön ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa 
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä 
Kaupungin nuorisotoimen, seurakunnan, sosiaalitoimen, MLL, pelastuslaitoksen tai poliisin 
kanssa voidaan tehdä yhteistyötä esim. kutsumalla heitä vierailijoiksi koulun toimintaan.  

 
Oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä erityisesti 
esiopetuksen siirtymävaiheissa (vain esiopetus) 
Huutijärven koulussa toimivat esiopetusryhmät ja alkuopetus tekevät yhteistyötä lukuvuoden kuluessa 
yhdessä kehitettävien toimintatapojen mukaisesti. Syksyllä 2020 aloitetaan joustava esi- ja 
alkuopetuksen yhteistyö. Tästä mallista käytetään kaupungissa nimeä Oksa. 
 
1.-3. luokkien laaja-alainen erityisopettaja on yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja 
esiopetuksen opettajien kanssa useimmiten jo syyslukukaudella. Keväällä tiedonsiirtoneuvotteluissa 
ovat mukana mahdollisuuksien mukaan myös 1. luokkien luokanopettajat. Esiopetuksesta toimitetaan 
huoltajien ja esiopettajien yhdessä täyttämä tietolomake kouluun keväällä. Muista esiopetusyksiköistä 
tulevien koulutulokkaiden osalta käydään keväällä tarvittava tiedonsiirto neuvotteluissa tai 
tietolomakkeen välityksellä. Koulutulokkaiden tutustumispäivä on sekä Huutijärven koulussa että 
Raikun koulutalossa loppukeväällä. 

 
Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen 
suunnittelussa (vain perusopetus) 



 

 

Raikusta 5. luokalle Huutijärven kouluun siirtyvistä oppilaista saadaan tarvittavat tiedot 
erillisessä tiedonsiirtopalaverissa.   
  
Yläkouluun siirryttäessä on nivelvaihetapaaminen tammikuussa, mukana rehtori, 
erityisopettaja, terveydenhoitaja ja 6. luokkien luokanopettajat. Oppilaat siirtyvät 
pääsääntöisesti Pikkolan kouluun. Tukioppilaat tulevat Pikkolasta kevätlukukauden aikana 
kertomaan oppilaille tulevasta koulusta. Luokanopettajat keskustelevat vielä Pikkolan koulun 
opinto-ohjaajan ja/tai erityisopettajan kanssa. Luokkakohtainen niveltietolomake toimitetaan 
Pikkolaan maaliskuun aikana. Toukokuussa on 6. luokkalaisten huoltajille vanhempainilta 
Pikkolan koululla. Toukokuun viimeisellä viikolla 6. luokan oppilailla on yläkouluun 
tutustuminen, ja samana päivänä tulevat Raikun koulun 5. -luokalle siirtyvät oppilaat 
tutustumaan Huutijärven kouluun. 
 

 
Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön 
hyvinvoinnin tarkastuksissa (vain perusopetus) 
Terveydellisten olojen tarkastus tehdään 16.9.2020 Huutijärven koululla.  
  
Palotarkastus on tehty 4.10.2019 Huutijärven koululla. 
  
Terveystarkastaja on käynyt tarkastamassa laajennuksen 14.9.2016.  

 
Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 
Kouluterveydenhoitaja käy tarpeen mukaan pitämässä luokkatunteja esim. murrosikään 
liittyvistä asioista 5.-6.luokilla.  

 
Järjestyssäännöt 
Huutijärven koulussa ja Raikun koulutalossa järjestyssäännöt ohjaavat oppilaiden toimintaa. 
Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä seuraa tilanteen mukaan kurinpidollisia toimia 
(puhuttelu, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto ym.)   
  

 
Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 
Oppilaiden poissaolot merkitään Wilmaan. Huoltaja ilmoittaa poissaolosta heti jokaisen 
poissaolopäivän aamuna ennen koulupäivän alkua luokanopettajalle pääsääntöisesti Wilman 
kautta. Oppilaiden poissaoloihin puututaan riittävän ajoissa. Luokanopettaja seuraa oman 
luokkansa poissaoloja ja on yhteydessä oppilaan huoltajaan, jos poissaolon suhteen on 
epäselvyyttä ja/tai poissaolot ovat toistuvia. Huolen herätessä luokanopettaja on yhteydessä 
oppilashuoltohenkilöstöön ja asiaa käsitellään tarvittaessa yksilökohtaisessa 
oppilashuoltoryhmässä huoltajan kanssa. Myös huoltaja voi olla suoraan yhteydessä 
oppilashuoltoon.    
  
Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjän on seurattava oppilaan poissaoloja ja 
ilmoitettava luvattomat poissaolot huoltajalle. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta 
ensimmäisenä  poissaolopäivänä koulun alkamisaikaan mennessä joko Wilmassa tai 
soittamalla koululle. Kaikki  poissaolot merkitään Wilmaan. 
 
Kangasalan kaupungissa on poissaoloihin puuttumisen portaat. Käytännöt käydään läpi 
opetushenkilöstön kanssa. Asia tiedotetaan tiivistetysti huoltajille Wilman kautta. 
  
Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu 
esiopetukseen.  Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta lapsen esiopetusryhmään. 
Ennalta tiedossa olevat  poissaolot haetaan erillisellä lomakkeella.  

 
Tapaturmien ehkäisy sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 
Jos koulussa tai koulumatkalla on tapahtunut tapaturma: ensiapua antaa terveydenhoitaja tai 
opettaja. Tarvittaessa lapsi ohjataan jatkohoitoon, ensisijaisesti terveyskeskukseen, ja otetaan 
yhteys oppilaan huoltajaan  
  



 

 

 
Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön 
puuttuminen (vain perusopetus) 
Tupakan ja päihteiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. Mahdollisen 
päihdetapauksen tullessa esille harkitaan asiasta ilmoittamista poliisille ja 
sosiaaliviranomaisille. Rangaistuksena on jälki-istunto, rehtorin puhuttelu ja ilmoitus 
vanhemmille. Koulun alueella tupakoinnista seuraa kahden tunnin jälkiistunto. Aikuinen 
puuttuu tupakointiin joka kerta, kun havaitsee tilanteen.  

 
Oppilaskuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 
Perusopetuslain 32§:ssä säädetään oppilaan oikeudesta saada tukea koulumatkoihinsa. 
Pykälä koskee  perusopetusta, esiopetusta ja lisäopetusta. Oppilaalla on oikeus 
maksuttomaan kuljetukseen, jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Tarkemmat 
Kangasalan kaupungin koulukuljetusperiaatteet löytyvät kunnan kotisivuilta opetuksen  
palveluvalikosta. 
 

 
Suunnitelma lasten/oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat jokaiselle 
koulussa ja  esiopetuksessa työskentelevälle. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla 
suoraa tai epäsuoraa, mikä  loukkaa ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista 
koskemattomuutta. Koululla on myös velvollisuus  ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai 
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai  väkivallasta syyllistyneen ja 
niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.   
  
Esiopetuksessa kiusaamistilanne käsitellään lasten kanssa ja keskustellaan huoltajien 
kanssa.  Askeleittain materiaali sekä arjen vuorovaikutustilanteet ja hyväksyvä ilmapiiri 
ennaltaehkäisevät  kiusaamista.  
  
Kaupungissa on laadittu yhteiset ohjeet kiusaamistilanteiden puuttumiseen ja 
ennaltaehkäisyyn. Huutijärven koulu toimii näiden ohjeiden mukaisesti. Koulullamme toimii  
opettajista koottu sovittelutiimi, jolle luokanopettaja ohjaa kiusaamistapaukset, jotka vaativat 
tarkempaa selvittelyä. Syksyisin ja keväisin toteutetaan kiusaamista koskeva tilannekartoitus. 
Lisätietoja löytyy myös koulun turvallisuussuunnitelmasta.   

 
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa  
Koulun turvallisuuskansiossa on tarkat toimintaohjeet.  

 
3. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen/nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja 
oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisten tukitoimien toteuttamiseksi 
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia oppilashuollon palveluja, 
joita ovat  opiskeluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa 
koskeva  monialainen oppilashuolto. Yksilökohtaisen oppilashuollon tehtävänä on edistää 
oppilaan hyvinvointia,  terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja oppilaan 
elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita.  
  
Tärkeää on varhainen puuttuminen ja tuen järjestäminen sekä ongelmien ennaltaehkäisy.  
Yksilökohtaista oppilashuoltoa järjestetään ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan sekä hänen  
huoltajiensa kanssa. Yksilökohtaista oppilashuoltoa suunniteltaessa otetaan huomioon 
oppilaan ikä ja  kyky olla vaikuttamassa sekä päättämässä häntä koskevia oppilashuollollisia 
suunnitelmia.  Yksilökohtainen oppilashuolto on vapaaehtoista. Huoltajalla ei ole oikeutta 
kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.  

 
Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa (vain perusopetus) 
Opettaja täyttää terveystarkastukseen liittyvän Oppilaan selviytyminen koulussa -lomakkeen. 
Move-mittausten tulosten hyödyntäminen terveystarkastuksissasoveltuvin osin.  
  

 



 

 

Lapsen/oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen 
esiopetuksessa 
Jos oppilaan pitkäaikaissairaus tai terveydentila vaatii koulussa seurantaa, hoitotoimenpiteitä 
tai mahdollista ensiapua (esim. diabetes, epilepsia tai anafylaktinen allergia), koulu tarvitsee 
oppilaan huoltajalta ja oppilasta hoitavilta tahoilta riittävät tiedot oppilaan hyvinvoinnin 
turvaamiseksi koulupäivän aikana. Huoltajilta pyydetään lupa oppilaan terveydentilan 
turvaamisen kannalta välttämättömien tietojen välittämiseen opetushenkilökunnalle. 
Tarvittaessa järjestetään yhteisneuvottelu koululla näistä asioista. Tarpeen mukaan 
tiedotetaan koulun henkilökuntaa, miten tulee toimia. Rehtori vastaa siitä, että 
opetushenkilökunta perehdytetään oikeisiin toimintatapoihin.  
  
Huoltaja on vastuussa opettajan tiedottamisesta oppilaan terveydessä tapahtuvien 
muutoksien osalta sekä mukana pidettävien lääkkeiden toimittamisesta. Terveydenhoitajaa 
konsultoidaan tarvittaessa. 
 
Erityisruokavaliosta ilmoittaminen koulun keittiölle on huoltajan vastuulla. Erityisruokavalion 
toteuttamiseksi huoltaja täyttää ateriapalvelun ja kouluterveydenhuollon yhteisen lomakkeen 
vältettävistä tai sallituista ruoka-aineista. Lomake löytyy kaupungin verkkosivulta. Epäselvissä 
tilanteissa huoltaja voi konsultoida kouluterveydenhoitajaa. Lomake toimitetaan koulun 
keittiöön. Vakavasta ruoka-aineallergiasta tarvitaan lääkärintodistus. Keittiön henkilökunta 
asettaa ruuan tarjolle niin, että erityisruokavalion toteuttaminen on mahdollista. Oppilaan tulee 
hakea oma annoksensa listan mukaisesti dieettilinjastosta. 
  

 
 
 
 

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, sairaalaopetuksen yhteydessä sekä joustavan 
perusopetuksen yhteydessä 
Oppilaalla on oikeus saada oppimiseensa tarvittava tuki. Oppilasta voidaan tukea yleisessä,  
tehostetussa tai erityisessä tuessa. Tuesta toiseen siirtyminen käsitellään moniammatillisessa  
oppilashuollossa pedagogisten arvioiden tai pedagogisten selvitysten pohjalta. Oppilasta 
koskevat  pedagogisen tuen asiakirjat löytyvät Wilmasta. Lisätietoja Kangasalan kaupungin 
opetussuunnitelmasta.  
  
Oppilaan ollessa joustavan perusopetuksen tai sairaalaopetuksen oppilaana, koulun opettajat 
tekevät  tilanteen vaatimaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa oppilaan opiskelun 
etenemiseksi.  Sairaalaopetuksessa oppimistavoitteet ja –sisällöt suunnitellaan 
oppilaskohtaisesti sairaalajakson  pituudesta ja oppilaan opiskelukunnosta riippuen. 

 
Esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa, kuten 
perhe- ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat (esiopetus) 
Yhteistyö sosiaalitoimen ja poliisin kanssa tehdään tilanteen sitä vaatiessa.  

 
Perusopetuksen oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen 
epäämisen yhteydessä (vain perusopetus) 
Oppilaan osallistuttua useampaan kasvatuskeskusteluun, saatuaan jälki-istunnon tai kirjallisen  
varoituksen luokanopettaja huolehtii yhteistyössä rehtorin, erityisopettajan tai tarvittaessa 
muiden oppilashuollon ammattihenkilöiden avulla siitä, että oppilas saa tarvitsemaansa tukea 
käytöksen korjaamista varten. Tuki määräytyy kasvatuskeskustelun tai jälki-istunnon syyn 
perusteella; tavoitteena esimerkiksi oppilaan itsensä tai muiden turvallisuuden varmistaminen. 
Tarvittaessa järjestetään esim. välitunneille oppilaalle lisävalvontaa tai rajataan väliaikaisesti 
oppilaan välituntialuetta. Tarpeen mukaan kutsutaan koolle yksilöllisen oppilashuoltoryhmän 
kokous oppilaan asioiden selvittelemiseksi ja tukitoimien määrittämiseksi.  
  
Opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä (väliaikainen erottaminen koulusta) 
kutsutaan koolle yksilöllinen oppilashuoltoryhmä, joka neuvottelee toimenpiteistä oppilaan 
tukemiseksi ja ohjaa eteenpäin lisäavun piiriin.  
  



 

 

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt suunnitellaan yhteistyössä oppilaan huoltajan kanssa. 
Oppilas  ohjataan tarvittaessa kuraattorin/koulupsykologin /kouluterveydenhoitajan 
asiakkuuteen.  
  
 

 
Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset 
menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä 
Yksilöllinen oppilashuoltoryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja yksilöidysti oppilaan tarpeiden 
ympärille. Tavoitteena on tarjota oppilaalle sitä tukea, jota hän kasvuunsa ja kehittymiseensä 
tarvitsee. Monialaisen asiantuntijaryhmän neuvotteluun kutsutaan oppilaan huoltajat ja ne 
asiantuntijat, joiden läsnäolo on tarpeen asian käsittelyssä. Kutsuttavien henkilöiden 
osallistumiselle tarvitaan huoltajien kirjallinen suostumus. Tukitoimien lisäksi neuvottelussa 
sovitaan seurannasta.  
  

  
Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 
Tapauskohtaisesti sovittava vastuuhenkilö kirjaa neuvottelusta yksilöllisen oppilashuollon 
muistion oppilaan tietoihin Wilmaan. Muistioon on pääsy vain neuvottelussa läsnä olleilla 
henkilöillä, erikseen voidaan kirjata lupa tiettyjen tietojen välittämiseen muille yksilöidyille 
tahoille.  

 
Yhteistyö esiopetuksen/koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa, 
kuten perheneuvola, lastensuojelu, erikoissairaanhoito, nuorisotoimi ja poliisi 
Tulkitsemis-ja avustajapalvelut  
  
Vammaisella tai muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla/esioppilaalla on oikeus saada maksutta  
opetukseen osallistumiseen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja 
avustajapalvelut.  Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen 
järjestäjä.  Tarvittaessa oppilasneuvotteluihin on mahdollista tilata tulkki Pirkanmaan 
tulkkikeskuksesta.  
  
Perheneuvola  
  
Perheneuvola on Kangasalan kapungin sosiaali- ja terveystoimen palvelu, jonka tehtävänä on 
tukea  lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Koulu ja esiopetus voi ohjata oppilaan 
vanhempia hakemaan  palveluita perheneuvolasta. Perheneuvolan tehtäviin kuuluu myös 
konsultaatio oppilaan tukimuotoja  suunniteltaessa. 
 
https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-nuoret-ja-perheet/perheneuvola/ 
  
TAYS  
  
Koulu tekee tarvittaessa yhteistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa yksilöllisissä  
oppilasasioissa.  
  
Oppilashuolto ja lastensuojelu  
  
Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja vanhempia 
heidän  kasvatustehtävässään. Lastensuojelulain 25 §:ssä säädetään 
ilmoitusvelvollisuudesta.  Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä viranomaisia, jotka toimivat 
työssään lasten, nuorten ja  perheiden parissa.  
  
https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapset-nuoret-ja-perheet/lapsiperheiden-
sosiaalipalvelut/lastensuojelu/ 
  
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi -lomake löytyy: 
  



 

 

https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/03/Yhteydenotto-sosiaalihuoltoonlapsen-
tuen-tarpeen-arvioimiseksi.pdf 
  
Lastensuojeluilmoitus –lomake löytyy: 
 
https://www.kangasala.fi/wp-content/uploads/2018/03/11Lastensuojeluilmoitusyleinen.pdf 
  
Nuorisotyö  
  
Tarvittaessa oppilashuoltoryhmiin voidaan kutsua asiantuntijaksi esimerkiksi 
erityisnuorisotyönohjaaja.  
 

  
  4. 

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten/oppilaiden ja huoltajien kanssa 
Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.  Oppilaiden kanssa 
tehtävässä yhteistyössä otetaan huomioon heidän ikänsä.  

 
Lapsen/oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa 
Oppilaat osallistuvat yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin 
esimerkiksi  oppilaskunnan hallituksen kautta, kyselyjen avulla ja jokapäiväisessä 
vuorovaikutuksessa  henkilökunnan kanssa.  
  
Vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi yhteistyössä 
koulun  kanssa. Muita huoltajien osallistamiskeinoja ovat esimerkiksi vanhempainillat, kyselyt 
ja huoltajilta  suoraan saatava palaute.  
 
Oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen hallituksien edustajat kutsutaan yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kokoukseen ainakin kerran lukuvuodessa. 
  
Yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi toteutetaan yhteistyössä 
oppilaan  ja huoltajan kanssa.  

 
Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista 
tiedottaminen huoltajille ja yhteistyötahoille 
Huutijärven koululla oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedotetaan koulun 
kotisivuilla ja Wilmassa sekä vanhempainilloissa.  
  

 
5. 

Oppilashuollon toteuttaminen ja seuraaminen 
Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä arvioidaan toimintaa lukuvuoden kuluessa ja sen 
päättyessä, ja kehitetään toimintaa vastaamaan paremmin koulun tarpeita. Yksilöllisen 
oppilashuoltotyön seuranta tapahtuu yksilöllisesti oppilaan tukitoimien seurannan yhteydessä, 
jolloin pyritään varmistamaan, että oppilas on saanut tarvitsemaansa apua ja tarvittaessa 
ohjataan jatkotuen piiriin.  

 
 

Kangasalla 4.9.2020 
 
    Yksikön/yksiköiden esimiehen/esimiesten allekirjoitus 

 
      Tuire Amaral  


