
KERIMÄEN KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 

1.Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 

Terveydenhoitaja on koululla tavattavissa ma-to klo 8-14. 

Koululääkärin, kaksi kertaa kuukaudessa koululla, vastaanotolle oppilas pääsee ajanvarauksen 
kautta. 

Koulutyön tukihenkilö toimii puolipäiväisesti ja tavattavissa koululla 5 päivänä viikossa. 

Koulupsykologiin opettajat, oppilaat  ja huoltajat saavat tarvittaessa yhteyden sähköpostilla ja 
puhelimitse. 

Koululla on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, joista toinen keskittyy 1-6 luokkien ja toinen 7-9 
luokkien oppilaiden asioihin. Luokanopettaja, oppilasta opettava aineenopettaja tai luokanohjaaja 
määrittelee yhdessä  erityisopettajan kanssa kunkin oppilaan erityisopetuksen tarpeen 
yksilöllisesti ja opetus pyritään järjestämään oppilaiden tarpeita vastaavaksi. Myös vanhemmat tai 
oppilas itse voivat tehdä aloitteen erityisopetuksen saamiseen. 

  

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 

Koulukohtainen, yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä edistää yhteisön hyvinvointia, turvallisuutta ja 
esteettömyyttä. Se toteuttaa, seuraa ja kehittää yhteisöllistä oppilashuoltoa. Yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän työ on ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja 
tarvittavan tuen järjestämistä. 

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt 

Koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, laaja-alaiset erityisopettajat, opinto-
ohjaaja, terveydenhoitaja ja koulutyöntukihenkilö. Koulupsykologi on mukana 
tarvittaessa.  Koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii rehtori.  Sihteerinä on 7-9 luokkien 
erityisopettaja, joka välittää sähköpostilla muistiot opettajakunnalle. 

Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä käsitellään seuraavia asioita: 

- kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät asiat 

- oppilaiden ja huoltajien osallistaminen 

- kouluviihtyvyyskyselyn toteuttaminen vuosittain ja tulosten käsittely 

- kiusaamisen vastaisen työn seuranta 

- esille nousevat ilmiöt ja niihin puuttuminen 



Vuosittain tammikuussa koulukohtainen ryhmä kutsuu koolle yhteistyötahoja, jotka liittyvät 
kiinteästi koulun oppilashuollon toimintaa: nuorisotyö, seurakunta, poliisi, sosiaalitoimi..... 

  

Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa 
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä 

Koulun ulkopuoliset yhteistyötahot osallistuvat oppilashuollon kehittämistyöhön pohtien 
oppilashuollon rakenteita, muotoja ja toimintatapoja yhteistyössä yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kanssa.   

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen 
suunnittelussa 

ESIOPETUKSESTA ALAKOULUUN 

 yhteistyö huoltajien kanssa 
 yhteistyö luokanopettajan ja erityisopettajan kanssa 
 monialainen konsultointi 

 huoltajien ja lasten kouluun tutustuminen 
 lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 
 tehostetun ja erityisen tuen tietojen siirto 
 eri tahojen havainnot/tutkimukset 
 koulunkäynnin lykkäys 
 pienryhmätarpeet  

ESIOPETUKSESTA PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN 

 yhteistyö esiopettajan ja iltapäivätoiminnan ohjaajan kanssa 
 tiedonsiirtolomake esiopetuksesta iltapäivätoimintaan  

KUUDENNELTA SEITSEMÄNNELLE LUOKALLE 

 tutustumiskäynnit kouluun, johon siirrytään 
 siirtopalaverit lähettävän ja vastaanottavan koulun toimijoiden kesken 
 luokkaryhmien muodostaminen yhteistyössä lähettävän koulun ja   vastaanottavan koulun 

kesken 
 vanhempainilta 6. luokan keväällä 
 koteihin tiedote vastaanottavan koulun oppilashuollosta 
 tuki-/kummioppilaat sopeutumisen tukena 
 7. luokan syksyllä ryhmäytymispäivä 
 7. luokkalaisten vanhempainilta 
 säännölliset luokanvalvojan/luokanohjaajan tunnit/vartit  

 



PERUSKOULUSTA TOISELLE ASTEELLE 

 yhteistyö huoltajien ja oppilaan kanssa 
 monialainen yhteistyö 

 8. luokan laaja terveystarkastus 
 oppilaanohjaajan keskustelut oppilaiden kanssa 
 työelämään tutustumisjaksot, TET - jaksot 
 tutustumiskäynnit toisen asteen oppilaitoksissa 
 toisen asteen oppilaitoksista tehtävät vierailut ja koulutuksen esittely 
 yhteishakuun liittyvät vanhempainillat 
 yläkoulun oppilaanohjaajien ja toisen asteen opinto-ohjaajien yhteistyö 
 jälkiohjaus 
 9. luokan jälkeen seuranta oppilaiden sijoittumisesta jatko-opintoihin tai työelämään. 

Seurannasta vastaavat seudun opinto-ohjaajat 
 oppilaan tai huoltajien luvalla tiedon siirto toisen asteen oppilaitokseen 
 tarvittaessa lausunto harkinnanvaraista hakua varten  

  

Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden sekä kouluyhteisön 
hyvinvoinnin tarkastuksissa 

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 

Kouluterveydenhuollon kanssa tehdään yhteistyötä koulukohtaisen suunnitelman mukaan, 
esimerkiksi murrosikään liittyvät terveydenhoitajan pitämät oppitunnit 5. luokalla, tutustuminen 
perhesuunnitteluneuvolan toimintaan 8.luokalla ja Terveysrasti-päivät. Tarvittaessa yhteistyötä 
tehdään myös eri asiantuntijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. 

Kouluterveydenhuollon, terveystiedon opetuksen ja Terveysrasti-päivien sisällöissä otetaan 
huomioon valtakunnallisen kouluterveyskyselyn sekä seudullisesti että koulukohtaisesti koottu 
tieto lasten ja nuorten terveyskäyttäytymisestä. 

Järjestyssäännöt 

Uudet järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa syyslukukaudella 
2016 ja ne on hyväksytetty oppilaskunnalla. Järjestyssäännöt ovat huoltajien nähtävinä ja 
kommentoitavina Wilman kotisivuilla. 

Kurinpidollinen malli on laadittu talvella 2017 ja se on nähtävissä Wilman kotisivuilla. 

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 

Opettaja puuttuu välittömästi luvattomiin poissaoloihin. Liite 4. (Poissaoloihin ja myöhästelyihin 
puuttuminen Savonlinnan kaupungin perusopetuksessa) 



Koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä seurataan yleisesti oppilaiden poissaoloja 
mahdollisena oppilashuollollisena ilmiönä, johon tulee puuttua. 

Lastensuojeluilmoituksen tekemistä voidaan harkita luvattomien poissaolojen yhteydessä, tai kun 
pitkittynyt poissaolo luvallisestakin syystä on vaikeuttanut oppilaan kouluun palaamista. 

Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 

EA-suunnitelma 

Koulutapaturmien ehkäisy ja ensiapu ovat osa koulukohtaista koulun turvallisuussuunnitelmaa, 
joka laaditaan rehtorin, koulun henkilöstön, kouluterveydenhuollon ja oppilaskunnan yhteistyönä. 
Koulussa on oltava tarkoituksenmukainen ensiapuvälineistö. Sen kunnosta ja täydentämisestä 
vastaa terveydenhoitaja.  
Koulutapaturmista saadaan tietoa kouluterveydenhoitajalta sekä vahinkoilmoituksista. 
Tilastoinnista saatua tietoa tarkastellaan yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja tietoa 
hyödynnetään tapaturmien ennaltaehkäisyssä. 

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön 
puuttuminen 

Ehkäisevän päihdetyön viikko, terveysrastipäivä 7.-luokkalaisille, terveystiedossa 8.- ja 9.-
luokkalaisille päihdekasvatusta. 

Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 

Koulumatkojen kulkemisessa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymiä Savonlinnan kaupungin 
koulukuljetusoppaan periaatteita. Kuljetusopas löytyy osoitteesta 
http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/koulukuljetus 
  

Koulun pihojen ja niiden ympäristöjen liikennejärjestelyillä minimoidaan tilanteet, joihin sisältyy 
onnettomuusriski. 

Koulukuljetusjärjestelyjä seurataan ja arvioidaan havaintojen ja saadun palautteen pohjalta. 

1-6 luokkien oppilaiden kuljetuksen odotusajat iltapäivällä ovat valvottuja. Valvojana on 
koulunkäynninohjaaja, jonka työtehtäviin tämä kuuluu.  Klo 14 kuljetusvalvontaa ovat valvomassa 
opettajat erillisen vuorolistan mukaan. 

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

Oppilaille, heidän huoltajilleen ja koulun henkilöstölle annetaan tietoa väkivallan, kiusaamisen ja 
häirinnän erilaisista ilmenemistavoista, ennaltaehkäisystä ja kouluyhteisön toimintatavoista näissä 
tilanteissa sekä koulussa sovellettavista järjestysmääräyksistä. Ohjeet käydään läpi aina uuden 
viranhaltijan perehdyttämisessä ja ne ovat nähtävänä koulun opettajanhuoneissa ja kotisivuilla. 
Ohjeet käydään läpi myös koulujen vanhempainilloissa. 

http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/koulukuljetus


Kaikilla koulun aikuisilla on velvollisuus puuttua oppilaan häiritsevään käyttäytymiseen 
oppitunneilla, retkillä tai välitunnilla. Jos oppilas sotkee koulun tiloja tai omaisuutta, hänet voidaan 
laittaa siivoamaan sotkunsa. Siivoaminen ei ole rangaistus, vaan se kuuluu oppilaan 
velvollisuuksiin. 

Epäasiallisesta käytöksestä voi seurata kasvatuskeskustelu, jossa käydään tilanne läpi, ja 
pohditaan sen syitä ja seurauksia. Oppilaan määrää kasvatuskeskusteluun koulun opettaja tai 
rehtori. Tarvittaessa kasvatuskeskusteluun pyydetään oppilaan huoltaja.  Häiriökäyttäytymisestä 
ilmoitetaan aina huoltajille. 

Jälki-istuntojen aikana oppilaalla voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä. Tehtävät voivat 
liittyä jälki-istunnon syyhyn. Esim. mikäli oppilas on hajottanut pulpetin, tämä voi jälki-istunnon 
aikana korjata sen. 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa ja ottaa pois oppilaan tavarat, jos on perusteltua 
epäillä että oppilaalla on vaarallisia esineitä tai aineita tai keskittymistä ja opetusta häiritseviä 
tavaroita, esim. kännykkä. Tavaroiden tarkastustilanteessa paikalla on kaksi aikuista, joista toisen 
oppilas saa itse valita. Tarkastus tehdään huomiota herättämättä, henkilökohtaista 
koskemattomuutta ja yksityisyyttä kunnioittaen. 

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

Kaupungiin yhteinen kriisisuunnitelma 

  

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 

Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa 

Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa 

Koululla on ma-to terveydenhoitaja, joka vastaa oppilaiden sairauden vaatimasta hoidosta 
koulupäivän aikana tai lääkityksen järjestämisestä. 

Diabetes-oppilaiden koulupäivän aikaisista toimenpiteistä sovitaan yhteistyössä huoltajien kanssa 
kaupungin yhteisen suunnitelman mukaisesti. 

Erityisruokavaliosta ilmoitetaan ruokalaan, joka järjestää tarvittavan dieettiruuan. 

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen 
yhteydessä 

Tarvittaessa oppilasta opettavat opettajat yhdessä erityisopettajan kanssa 
laativat  henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman. 

Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen 
yhteydessä 



Oppilaalle järjestetään tarvittavat tukitoimet. Tässä päävastuullisena on rehtori. 

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

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja 
oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa opetushenkilöstön tai oppilashuollon 
palveluiden edustaja eli luokanopettaja / luokanvalvoja / ryhmänohjaaja, erityisopettaja, 
oppilaanohjaaja, psykologi, kuraattori, palveluohjaaja tai terveydenhoitaja. Vastuuhenkilö ja 
kirjaaja valitaan ryhmän jäsenten keskuudesta. Vastuuhenkilön tehtävänä on vastata kaikkien 
ryhmän jäsenten toimenpiteiden kirjautumisesta oppilashuoltokertomukseen. 

Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. 
Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi edellyttää oppilaan tai huoltajan suullista 
suostumusta. Yksilöity kirjallinen suostumus tarvitaan, kun asiantuntijaksi kutsutaan koulun 
ulkopuolinen henkilö tai oppilaan läheinen 

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 

Oppilashuoltokertomukset tallennetaan Wilma-tiedostoon ja tarvittaessa paperiversiot 
kassakaappiin, johon pääsy opettajilla ja rehtorilla.  

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan 
oppilashuoltokertomus. Vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia tekevät tarvittaessa 
myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, ja se etenee 
aikajärjestyksessä. 

Kertomukseen kirjataan 

 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 oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi 
merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 



  

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä 
oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa 
henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Opetuksen järjestäjä nimeää 
rekisteristä vastaavan vastuuhenkilön. Vastuuhenkilöitä voi olla useita, jos rekisteriin kuuluvia 
asiakirjoja säilytetään koulujen omissa lukollisissa tiloissa.  Oppilashuoltorekisteriin tallennetut 
tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta, ovat salassa pidettäviä. 

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön 
säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon 
kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen. 

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

Toimintakäytännöistä sovitaan tapauskohtaisesti, kun yksittäisen oppilaan tai nimetyn ryhmän 
asiassa tehdään yhteistyötä nuorisotoimen, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja poliisin kanssa. 

Toimintakäytännöistä tehdään yhteenveto, joka käydään läpi oppilaan/ryhmän sekä 
yhteistyökumppanin kanssa. Yhteenvedossa sovitaan vastuuhenkilöistä, tiedottamisesta yhteisistä 
tavoitteista, tarvittavasta seurannasta sekä toiminnan päättymisestä. 

  

  

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. 

Koulumme oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa tapahtuu esim. oppilaskuntien toiminnassa 
vanhempaintoimikunnissa, tukioppilastoimintana, Nuorisovaltuustossa sekä 
aluejohtokunnissa 

Koulumme yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja 
menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille tapahtuu mm. 
vanhempainilloissa ja wilman välityksellä. 
  

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 

 koulukohtainen oppilashuoltoryhmä 
 vuosittain kouluvuoden alussa sovitaan seurattavat asiat, sovitaan seurannan aikataulu ja 

käytettävät menetelmät sekä seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun 
oppilashuollon kehittämisessä 

 keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.  


