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Savonlinnan kaupungin perusopetuksen Oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma 
 

Oppilashuolto 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta 

käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Tässä asiakirjassa käytetään 

perusopetuksen käsitteistöä. Lukiot ja 2. aste ovat tehneet opiskeluhuollon suunnitelman 

tämän asiakirjan pohjalta erikseen opetussuunnitelmansa perusteiden mukaisin käsittein. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta 

käsitettä lapsi, oppilaitoksesta nimitystä esiopetusyksikkö tai esiopetus. Koulutuksen 

järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä1. Esiopetuksen opiskeluhuollon 

suunnitelma noudattelee esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia 

käsitteitä. 

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 

terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden 

edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.  

 
1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom. 
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Kuva 1. Oppilashuolto.  

 

Monialainen oppilashuollon yhteistyö 
 

Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuolto järjestetään 

yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa, sekä opetus-, sosiaali- ja terveystoimen 

kanssa kouluyhteisön tai yksittäisen oppilaan hyvinvointiin liittyvien huolenaiheiden 

ratkaisemiseksi. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut, sekä 

kouluterveydenhuollon palvelut.  

Oppilashuoltoryhmät 

Opiskeluhuollon ohjausryhmä on opetuksen järjestäjän nimeämä ja se koostuu 

monialaisesti oppilashuollon piirissä toimivista asiantuntijoista. Ryhmää johtaa 

sivistystoimenjohtaja. Ryhmän tehtävä on yleisen oppilashuollon suunnittelu, kehittäminen, 

ohjaaminen ja arviointi. 

 

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on myös monialainen ja sitä johtaa 

rehtori. Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon 
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suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmä voi 

tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja 

kehittäminen. 

Asiantuntijaryhmä on monialainen, yhtä tapausta varten koottu ryhmä, jota johtaa 

ryhmän nimeämä vastuuhenkilö. Sen tehtävä on yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän 

tuen tarpeen selvittäminen ja oppilashuollon palvelujen järjestäminen. 

 ASIAKIRJA MONIALAINEN 
TOIMIJARYHMÄ 

TEHTÄVÄ 

KUNTA Kuntakohtainen 
oppilashuoltosuunnitelma 

Oppilashuollon 
ohjausryhmä  
 

- suunnittelu 
- kehittäminen 
- ohjaus 
- arviointi 

KOULU  Oppilashuolto-
suunnitelma 

Yhteisöllinen 
oppilashuoltoryhmä  
 

- suunnittelu 
- kehittäminen 
- toteuttaminen 
- arviointi 

OPPILAS/ 
OPPILAS-
RYHMÄ  

Oppilashuoltokertomus Yksilöllinen 
(= tapauskohtainen)  
asiantuntijaryhmä 

- tuen tarpeen 
selvittäminen 

- oppilashuollon 
palvelujen 
järjestäminen 

 

Taulukko 1. Oppilashuollon toimijaryhmät, asiakirjat ja tehtävät. 

 

Yhteisöllinen oppilashuolto 
 
Yhteisöllisen oppilashuollon tehtävä on seurata, arvioida ja kehittää kouluyhteisön ja 

oppilaiden hyvinvointia yhdessä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten 

hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa2.  

 

Yksilökohtainen oppilashuolto 
 

Oppilaalle annettavat palvelut, kuten kouluterveydenhuolto, oppilashuollon psykologi- ja 

kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta koskevan monialaisen oppilashuoltoryhmän 

toiminta ovat kaikki yksilökohtaista oppilashuoltoa3. Kouluterveydenhuollon toteuttamat 

laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista 

 
2 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom. 
3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 1 mom. 
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oppilashuoltoa. Niistä saatua tietoa hyödynnetään toteutettaessa yhteisöllistä 

oppilashuoltoa.  

Oppilashuoltosuunnitelmat 
 

Oppilashuollon keskeiset periaatteet, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteet 

sekä koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman tekeminen linjataan kuntakohtaisesti. 

Kuntakohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään 

koulukohtaisesti. 

 

Oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka 

yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan 

monialaisessa yhteistyössä.  

Suunnitelmat ovat: 

1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa 

koskeva osuus4. Lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma sisältää oppilas- ja opiskelijahuollon paikallisia tavoitteita ja 

toteuttamiseen liittyviä linjauksia. Linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa 

paikallisen opetussuunnitelman kuvausta oppilashuollosta sekä koulukohtaisia 

oppilashuoltosuunnitelmia. (Savonlinnan osuus LIITTEENÄ 9 tällä hetkellä) 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Etelä-Savo 2019-2021 

 

2. paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta5(luku 8)  

 

Seudullinen opetussuunnitelma luku 8 Oppilashuolto 

 

sekä 

 

3. koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma6  

 

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma laaditaan esi – ja perusopetukseen sekä 

toiselle asteelle yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, huoltajien ja 

tarvittaessa myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa7. Oppilaille järjestetään 

mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun 

järjestyssäännön valmisteluun. Koulun oppilaskuntaa kuullaan ennen näiden 

suunnitelmien ja määräysten vahvistamista.8  

 
4 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom.   
5 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)   
6 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §   
7 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)  
8 Perusopetuslaki 47a § 1 ja 3 mom. (1267/2013)   

https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2019/04/lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-etelc3a4-savo-2019-2021.pdf
https://seutuops.wordpress.com/yleinen-osa/luku-8-oppilashuolto/
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Paikalliset asiat ja koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma 
 

Oppilashuolto kuuluu jokaiselle koulussa työskentelevälle aikuiselle. Sitä toteutetaan 

ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä 

oppilashuoltona. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava 

suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 

 

Savonlinnan seudulla tämä tarkoittaa: 

 

• yhteisesti hyväksytyt periaatteet ja käytänteet ohjaavat kaikkia koulussa 

työskenteleviä aikuisia  

• ammattitaitoinen ja riittävästi mitoitettu opetushenkilöstö tarjoaa laadukasta 

opetusta sopivan kokoisissa opetusryhmissä 

• viihtyisää, aktivoivaa ja turvallista oppimisympäristöä  

• kodin ja koulun välisen yhteistyön jatkuvaa kehittämistä 

• kerhotoimintaa kehitetään paikallisten toimijoiden kanssa, ml. iltapäivätoiminta 1. ja 

2. luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille 

• toiminnan jatkuvaa arviointia, tiedonkeruuta ja kehittämistä 

 

Oppilailla on lakisääteinen oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon9.  

 

 

 

 
 
Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta 
 

Perusopetuksen yhteinen suunnitelma, johon koulut täydentävät omat osuutensa 

ao. kohtiin 

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut10 

Monialaista yhteistyötä tekevät kouluilla koulupsykologi, -kuraattori/sosiaaliohjaaja ja 

terveydenhoitaja sekä koululääkäri. 

 

Koulupsykologin työskentelyn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista 

hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä tukea oppimistavoitteiden saavuttamista. 

 
9 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom.   
10 Lastensuojelulaki 12 § 1 mom. 
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Koulupsykologin tehtävänkuvaan kuuluu asiakastyötä, konsultaatiota, kouluyhteisön 

hyvinvoinnin edistämistä sekä yhteistyötä kotien ja erilaisten sidosryhmien kanssa. 

Psykologin asiakastyö sisältää lapsen ja nuoren kehitykseen ja oppimiseen liittyvien 

kysymysten selvittelyn ja arvioinnin. Kouluyhteisössä koulupsykologi osallistuu tarvittaessa 

oman erityisalansa asiantuntijana koulun oppilashuoltoryhmiin sekä muuhun monialaiseen 

oppilashuollon yhteistyöhön, joka koskee yksittäistä oppilasta, luokkaa tai koko 

kouluyhteisöä. Koulupsykologi noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita.  

 

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä kouluelämään ja -työskentelyyn liittyvissä 
kysymyksissä joko henkilökohtaisesti tai opettajan/erityisopettajan välityksellä niin 
oppilaat/opiskelijat kuin heidän huoltajansakin. 

Tällaisia koulutusasteesta riippumattomia kysymyksiä tai huolenaiheita voivat olla 
esimerkiksi haasteet oppimisessa, keskittymisessä ja toiminnanohjauksessa sekä 
erilaiset oppilaan/opiskelijan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat, kuten 
ahdistuneisuus tai mielialan alavireisyys. 

Koulupsykologi noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita. Koulupsykologin 
palvelut ovat luottamuksellisia sekä maksuttomia. 

 

Koulukuraattori/sosiaaliohjaaja  

 

Koulukuraattori/sosiaaliohjaaja on oppilaitoksessa työskentelevä sosiaali- ja 
kasvatusalan ammattihenkilö. Koulukuraattori tukee oppilasta/opiskelijaa silloin, kun 
kaveri- tai perhesuhteissa on huolia, oppilas/opiskelija kokee yksinäisyyttä, tulee 
kiusatuksi, koulunkäynti ei suju tai poissaoloja kertyy paljon. Oppilas/opiskelija voi 
tarvita tukea myös silloin, kun hänen tai hänen perheensä elämään tulee muutoksia 
tai kriisejä, jotka vaikuttavat opiskeluun ja hyvinvointiin. 

Koulukuraattorin tehtävänä on tukea oppilasta/opiskelijaa yhdessä läheisten sekä 
koulun sisäisen ja ulkoisen verkoston kanssa. Perusopetuksessa tavoitteena on se, 
että oppilas suoriutuu peruskoulun oppimäärästä ja saa päättötodistuksen. Toisella 
asteella tavoitteena on opinnoista suoriutuminen ja tutkintotodistuksen saaminen. 

Oppilas/opiskelija voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai tulla 
vanhemman, opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön ohjaamana 
kuraattorille. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. 

Koulukuraattori on mukana koulun oppilas-/opiskelijahuollollisessa ja 
moniammatillisessa työssä sekä ohjaa tarvittaessa oppilaan/opiskelijan koulun 
ulkopuolisten tukipalvelujen piiriin. 

Oppilaalle tulee järjestää henkilökohtainen keskustelumahdollisuus koulukuraattorin tai 

koulupsykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen kun 
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oppilas on tätä pyytänyt11.  

 

Kouluterveydenhoitaja on ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiantuntija, joka 

osallistuu sekä yhteisölliseen, että yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön. Kouluyhteisön 

tasolla terveydenhoitaja tuo terveydenedistämisen näkökulman oppilashuoltotyöhön ja hän 

käy läpi terveystarkastusten tuottamat tulokset yhteisötasolla oppilashuollossa.               

Yksilötasolla terveydenhoitaja ja lääkäri osallistuvat oppilaiden tukitoimien suunnitteluun 

terveydenhuollon asiantuntijoina.  

 

Koululääkäri osallistuu laajoihin terveystarkastuksiin, jotka tehdään 1., 5. ja 8. luokan 

oppilaille. Lääkärin kanssa tehdään yhteistyötä myös oppilashuoltotyöhön liittyvissä 

asioissa.  

 

 

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 12 

 

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 

 

Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi terveydenhuoltoa 

sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä, oppilaiden ja huoltajien edustajat 

ja se voi kuulla asiantuntijoita tarpeen mukaan. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa 

oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa 

rehtori.  

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän jäsenten tehtävät:  

Rehtori/ koulunjohtaja Vastaa ryhmän koollekutsusta ja toimii 
ryhmän puheenjohtajana sekä vastaa 
yksikkönsä oppilashuollosta.  

Erityisopettaja Tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja 
hyvinvointia. 

Opettaja Välittää tietoa oppilaiden hyvinvoinnista.  

Oppilaanohjaaja Vastaa oppilaiden opintojen ohjauksesta. 

Kouluterveydenhuolto Vastaa oppilaan terveyden seuraamisesta 
ja edistämisestä.  

 
11 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § ja 17 § 
12 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom 2-kohta 
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Osallistuu kouluympäristön terveydellisten 
olojen seurantaan sekä koulun 
monialaiseen yhteistyöhön. 

Koulupsykologi Antaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja 
ohjausta, jolla  
1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön 
hyvinvointia ja yhteistyötä perheiden ja 
muiden lähiyhteistyötahojen kanssa sekä  
2) tuetaan lapsen/nuoren oppimista ja 
hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä 
valmiuksia.  

Kuraattori/sosiaaliohjaaja Tukee oppilaiden hyvinvointia, myönteistä 
kokonaiskehitystä ja koulunkäyntiä sekä 
edistää hyvinvointia kouluyhteisössä. 

Oppilas/huoltajajäsen Tuo tietoa oppilaiden/huoltajan 
havaitsemista ilmiöistä kouluyhteisössä ja 
välittää yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän 
terveiset muille oppilaille/huoltajille. 

 

Toimintatapoja suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien sekä muiden 

lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 

Kouluterveyskysely tehdään kahden vuoden välein, KaMu-koulukysely tai vastaava 

vuosittain ja kouluviihtyvyyskysely tai vastaava vähintään kerran vuodessa. 

Toimintasuunnitelmat viedään käsiteltäväksi oppilaskunnan hallitukseen ja vanhempia 

edustavaan toimijatahoon.  

Kerimäen koulun koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, 
oppilaanohjaaja, terveydenhoitaja, koulutyöntukihenkilö, koulupsykologi, oppilaskunnan 
edustaja sekä vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja. Koollekutsujana ja puheenjohtajana 
toimii rehtori.  Sihteerinä on kukin henkilöstön jäsen vuorollaan. 

Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä käsitellään seuraavia asioita: 

- kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät asiat 

- oppilaiden ja huoltajien osallistaminen 

- kouluviihtyvyyskyselyn toteuttaminen vuosittain ja tulosten käsittely 

-kouluterveyskyselyn tulosten käsittely ja painopistealueiden laadinta niiden pohjalta 

- kiusaamisen vastaisen työn seuranta 

- esille nousevat ilmiöt ja niihin puuttuminen 
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• 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.13 (Liite 1. Koulun ulkopuoliset yhteistyötahot) 

 

• Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-

opintojen suunnittelussa  

 

Esi-, perus- ja toisen asteen nivelvaiheiden toimintamallit helpottavat oppilaan siirtymistä 

kasvatuksesta ja opetuksesta vastaavien tahojen välillä. Toimintamallien avulla 

varmistetaan, että opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellinen tieto siirtyy oppilaan 

mukana seuraavalle taholle.  

Oppilaan tilanne voi edellyttää nivelvaiheiden toimintamallien noudattamista myös 

iltapäivätoiminnan yhteydessä, luokanopettajan /-valvojan vaihtuessa, oppilaan vaihtaessa 

koulua tai kuntaa tai tullessa uuteen kouluun maahanmuuttajana.  

Kun oppilas siirtyy samassa kunnassa samalla kouluasteella, tiedot voidaan siirtää lupaa 

kysymättä. Kaikissa muissa tapauksissa tiedonsiirtoon on pyydettävä huoltajan tai 

oppilaan lupa.  

Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon 

estämättä / viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai toisen asteen koulutuksen 

järjestäjälle14.  

 

Yhteistyö koulutuksen siirtymävaiheissa 

 

VARHAISKASVATUKSESTA ESIOPETUKSEEN 

❖ tarvittaessa palaverit huoltajan, terveydenhoitajan ja esiopetuksen kesken  

❖ lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

❖ vanhempaintilaisuudet esiopetuksesta 

❖ varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultointi tarvittaessa 

 

 
13 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 § 
14 Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (1288/2013) 
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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 

 

NELJÄNNELTÄ VIIDENNELLE (Nojanmaa), VIIDENNELTÄ KUUDENNELLE (Nätki) JA 

KUUDENNELTA SEITSEMÄNNELLE (muut alakoulut) LUOKALLE  

❖ tutustumiskäynnit kouluun, johon siirrytään  

❖ siirtopalaverit lähettävän ja vastaanottavan koulun toimijoiden kesken 

❖ luokkaryhmien muodostaminen yhteistyössä lähettävän koulun ja vastaanottavan 

koulun kesken 

❖ vanhempainilta 4/5/6. luokan keväällä  

❖ koteihin tiedote vastaanottavan koulun oppilashuollosta 

❖ tuki-/kummioppilaat sopeutumisen tukena 

❖ uusien ryhmien ryhmäytymispäivät 

❖ uusien ryhmien vanhempainillat 

❖ säännölliset luokanvalvojan/luokanohjaajan tunnit/vartit  

 

YLÄKOULUSTA LUKIOON JA TOISELLE ASTEELLE 

❖ yhteistyö huoltajien ja oppilaan kanssa 

❖ monialainen yhteistyö 

- 8. luokan laaja terveystarkastus 

- oppilaanohjaajan haastattelut 

- 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 
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- oppilaan tai huoltajien luvalla tiedon siirto toisen asteen oppilaitokseen 

-  tarvittaessa lausunto harkinnanvaraista hakua varten 

 

• Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden sekä 

kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa  

 

Kouluyhteisön terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimintaohjeiden toteutumista seurataan ja 

arvioidaan suunnitelmallisesti yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja muiden tarvittavien 

viranomaisten kanssa. Paikallinen yhteistyö tukee tarkoituksenmukaista toimintaa 

turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. 

 

Vuosittain tammikuussa Kerimäen koulun koulukohtainen ryhmä kutsuu koolle 
yhteistyötahoja, jotka liittyvät kiinteästi koulun oppilashuollon toimintaa: nuorisotyö, 
seurakunta, poliisi, sosiaalitoimi, liikennöitsijä, kauppiaiden edustaja, MLL ym. 

 

Kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä huolehditaan 

säännöllisesti15. Joka kolmas vuosi toteutetaan kouluympäristön terveydellisten 

olosuhteiden ja turvallisuuden tarkastukset. Tarkastukseen osallistuvat 

kouluterveydenhoitajan ja terveystarkastajan lisäksi koulutuksen järjestäjä, oppilaiden 

edustaja ja koulun henkilökunnan edustaja. Tarkastukseen voidaan kutsua lisäksi muita 

asiantuntijoita.  

 

Samassa yhteydessä tehdään terveydensuojelulain 16 mukainen määräaikaistarkastus 

terveystarkastajan aloitteesta. Terveystarkastaja tekee tarkastuksesta 

tarkastuspöytäkirjan.  

 

 

• 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.  

 
15 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom. 
16 Terveydensuojelulaki 26 § 
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• Järjestyssäännöt 

 

Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä 

järjestystä17.  

Koulun omat järjestyssäännöt liitteenä (Liite 2) 

 

• Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 

 

Säännöllinen yhteydenpito koulun ja kodin välillä helpottaa yhteistyötä mahdollisten 

ongelmien ilmetessä.  

 

Luokanopettaja tai -ohjaaja seuraa säännöllisesti oppilaiden poissaoloja. Opettaja puuttuu 

oppilaan epämääräisiin ja toistuviin poissaoloihin ja myöhästymisiin, sekä luvattomiin 

poissaoloihin Poissaolomallin (Liite 3) mukaisesti keskustelemalla oppilaan kanssa ja 

olemalla yhteydessä huoltajiin. Jos tilanne ei näillä toimenpiteillä korjaannu, opettaja 

kokoaa monialaisen asiantuntijaryhmän, joka päättää jatkotoimenpiteistä.  

Koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä seurataan yleisesti oppilaiden poissaoloja 

mahdollisena oppilashuollollisena ilmiönä, johon tulee puuttua.  

Palvelutarpeen arviointipyynnön tai Lastensuojeluilmoituksen tekemistä voidaan harkita 

luvattomien poissaolojen yhteydessä, tai kun pitkittynyt poissaolo luvallisestakin syystä on 

vaikeuttanut oppilaan kouluun palaamista.  

 

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Jos 

huoltaja ei huolehdi oppilaan oppivelvollisuuden suorittamisesta, rehtori ilmoittaa 

sivistyslautakunnalle koulunkäynnin laiminlyönnistä.18 Tieto laiminlyönnistä menee myös 

lastensuojeluun, mutta sitä ei käsitellä lastensuojeluilmoituksena. Jos oppilaan tilanne 

huolettaa, on siitä tehtävä lastensuojeluilmoitus erikseen. 

 

 

• Tapaturmien ehkäiseminen 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 

 
17 Perusopetuslaki 29 § 4 ja 5 mom. (1267/2013) 
18 Perusopetuslaki 26 § 
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tapaturmien seurantaan liittyvistä menettelytavoista. Niistä annetaan tietoa oppilaalle ja 

huoltajalle. 

 

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 vastaava 

rehtorin nimeämä henkilö. Terveydenhoitajan tehtävänä on tarkastaa välineistö 

säännöllisesti. 

 

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 

 

Koulun aikuisten tulee puuttua koululaisten päihteiden käyttöön ja tehdä asiassa 

tarvittaessa yhteistyötä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Painopisteenä on 

ennaltaehkäisevä työ. Tupakointi on kielletty kaikessa koulun toiminnassa ml. opintoretket. 

Oppilashuollollisten toimien lisäksi koulun käytettävissä ovat perusopetuslain mukaiset 

kurinpitokeinot.  

 

Terveystarkastusten yhteydessä selvitetään oppilaiden päihteiden käyttöä. 

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on neuvoa ja auttaa tupakoinnin sekä päihteiden käytön 

lopettamisessa ja järjestää tarvittaessa hoitoonohjaus. Tarvittaessa tehdään 

lastensuojeluilmoitus. Mikäli päihteiden käyttöä ilmenee oppilaiden kesken laajemmin, 

yhteistyötä voidaan lisätä alueellisesti esim. poliisin, nuorisotyön, huoltajien ja järjestöjen 

kanssa.  

 

• 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. 

http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/koulukuljetus
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Kerimäen koulun oppitunnit alkavat aina klo 8 kuljetuksessa olevilta oppilailta, joten 

aamuisin ei odotustunteja tule. Iltapäivisin mahdolliset odotustunnit koulukuljetuksissa 

oleville oppilaille ovat valvottuja, joita valvoo koulunkäynninohjaajat. 

Koulunkäynninohjaajat sekä opettajat valvovat myös kuljetuksiin siirtymiset parkkipaikalla. 

 

• Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 

häirinnältä 19 

 

Oppilashuoltosuunnitelman liitteenä on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä. (Tasa-arvo – ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä 

seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen, Liite 4, KaMu-kiusaamiseen puuttumisen ohjelma 

Liite 5) Suunnitelman noudattamista ja toteutumista seurataan omavalvonnalla. 

Suunnitelmassa otetaan huomioon sekä oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten 

väliset vuorovaikutussuhteet koulussa.  

 

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön20. Siihen kuuluu fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on 

oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. 

Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa kouluyhteisön toimintakulttuuria. Se 

on otettava huomioon koulun kaikessa toiminnassa. Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän 

ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.  

 

 

Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, 

kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille21. Tarvittaessa 

tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. 

 

Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja psyykkistä 

turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja 

kriisitilanteissa sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan oppilaan ja koko 

yhteisön tarvitsemasta psykososiaalisesta tuesta.  

 

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 

 
19 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 mom. 
(1267/2013) 
20 Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013) 
21 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. 
(1267/2013) 
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koulun opettajanhuoneissa ja Wilmassa. Ohjeet käydään läpi myös koulujen 

vanhempainilloissa.  

 

Kaikilla koulun aikuisilla on velvollisuus puuttua oppilaan häiritsevään käyttäytymiseen 

oppitunneilla, retkillä tai välitunnilla.  

 

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.13 

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.13 

Jos oppilas sotkee koulun tiloja tai omaisuutta, hänet voidaan laittaa siivoamaan 

sotkunsa. Siivoaminen ei ole rangaistus, vaan se kuuluu oppilaan velvollisuuksiin.22 

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.13 

 

• Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

 

Kriisisuunnitelma 

Oppilashuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja 

vaaratilanteissa. Kriisisuunnitelma (Liite 6. )valmistellaan yhteistyössä tarvittavien 

viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat 

ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma. 

 

 

Fyysisen turvallisuuden edistäminen  

Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla koulurakennukseen, opetustiloihin, 

opetusvälineisiin, opetuksen järjestämiseen, opetustilanteisiin ja välitunteihin sekä 

kouluyhteisön ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Tämä 

varmistetaan säännöllisin väliajoin tehtävällä riskikartoituksella. Opetuksen järjestäjän 

 
22 Perusopetuslaki 35§ -36i§, 47§ (1267/2013) 



Savonlinnan kaupungin perusopetuksen Oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma   päivitetty 9/2020 

tulee huolehtia siitä, että työelämään tutustumispaikka ja oppilaan oppimisympäristö 

tutustumisaikana on oppilaalle turvallinen.  

 

Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä 

noudatetaan turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, eri oppiaineiden opetukseen laadittuja 

turvallisuusohjeita sekä muita paikallisia turvallisuutta koskevia linjauksia. Kouluyhteisön 

turvallisuutta ohjaavat työturvallisuuslaki ja sen mukainen työsuojelun toimintaohjelma23. 

Turvallisuutta ohjaa myös pelastuslain- ja asetuksen edellyttämä säädös 

pelastussuunnitelmasta24. Pelastussuunnitelmaa on päivitettävä säännöllisesti ja siitä on 

tiedotettava tarvittavalla tavalla koulun koko henkilökunnalle.  

 

 

Kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös tietoturvallisuuteen liittyvät 

toimintatavat. 

 

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 25 

 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan 

kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Oppilaan tarvitsemaa tukea annetaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja 

tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. 

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan suostumukseen26. 

 

• Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa  

 

Kouluterveydenhuollon osalta yksilölliseen oppilashuoltoon kuuluvat vuosittaiset 

terveystarkastukset 27 ja niihin sisältyvä terveysneuvonta. Laajat terveystarkastukset 

tehdään 1., 5. ja 8. luokkien oppilaille.  

 

Huoltajilla on aina oikeus osallistua lapsensa tarkastuksiin. Erityisesti heidät kutsutaan 

mukaan laajoihin terveystarkastuksiin. Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy lomake, 

jonka täyttävät sekä huoltaja, oppilas että luokanopettaja tai luokanohjaaja. (Liite 7.) 

Lomakkeiden kautta kerätään ajankohtaista tietoa oppilaiden hyvinvoinnista. Laajoista 

terveystarkastuksista koottu tieto käsitellään yleisellä tasolla koulun yhteisöllisessä 

 
23 Työturvallisuuslaki 8, 9 ja 10 § 
24 Pelastuslaki (468/2003) 9 § 3 mom., Pelastusasetus (787/2003) 9 ja 10 § 
25 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom 2-kohta 
26 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 
27 Valtioneuvoston asetus 338/2011 
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oppilashuoltoryhmässä. Luokkakohtainen yleispalaute käydään läpi luokanopettajan tai 

luokanohjaajan kanssa.  

 

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koulupäivinä ennalta ilmoitettuina aikoina. 

Tarvittaessa järjestetään myös iltavastaanottoja. Terveystarkastusten lisäksi 

terveydenhoitaja huolehtii tarvittavasta ensiavusta ja sairaanhoidosta. Kun 

kouluterveydenhoitaja ei ole välittömästi käytettävissä, tarvittavan ensiavun antaa muu 

henkilökunta.  

 

Koululääkäri on koululla erikseen sovittuina ajankohtina. Hän tekee pääasiassa vain 

suunnitelman mukaiset terveystarkastukset.  

 

Hammashuolto kutsuu oppilaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan tarkastuksiin. 

Hoitokäynti on mahdollista koulupäivän aikana, kun siitä ilmoitetaan opettajalle ennakkoon. 

 

• Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen 

järjestäminen koulussa 

 

Oppilaan sairauden vaatiman hoidon ja lääkityksen järjestäminen 

Oppilaan tarvitseman lääkityksen sekä hoidon tukeminen koulussa sovitaan monialaisesti 

ja tapauskohtaisesti yhdessä huoltajien, oppilaan, kouluterveydenhuollon, koulun 

henkilöstön ja hoitavan tahon kanssa suullisesti ja kirjallisesti. Kouluterveydenhuollolla on 

kokonaisvastuu oppilaan terveydenhuollosta, joten kouluterveydenhuollon on saatava tieto 

oppilaan yhteyksistä erikoissairaanhoitoon, hänen saamasta hoidosta sekä tehdyistä 

tutkimuksista. 

 

Erityisruokavalion järjestäminen 

Kouluruokailussa huomioidaan allergiat ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden 

esteellisyys. Allergioista ja muusta esteellisyydestä ilmoitetaan koulun ruokapalveluun 

erityisruokavaliolomakkeella. Lomake varmennetaan kouluterveydenhuollossa. (Liite 9) 

Erityisruokavaliot valmistetaan vain todellisen tarpeen mukaan, ei mieltymysten pohjalta. 

 

Yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa sekä kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa 

sovitaan tarvittaessa tukitoimista ja seurannasta oppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen 

sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa.  Kaikkien ruokien perustana ovat 

terveydelliset perusperiaatteet ja tieto ruoan alkuperästä. Kouluateria kattaa noin 

kolmanneksen oppilaan päivittäisestä energiantarpeesta.  
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• Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä 

sairaalaopetuksen yhteydessä 

 

Yhteistyö tehostetussa ja erityisessä tuessa 
Oppimisen tukeen liittyvät asiat on kuvattu opetussuunnitelman kohdassa 7. ”Oppimisen ja 

koulunkäynnin tuki”  

 
 
Yhteistyö joustavassa perusopetuksessa  
 
Joustava perusopetus pohjautuu opetussuunnitelman perusteisiin. Se on suunnattu 7.-9. 
luokkien oppilaille. Oppilaan koulunkäynnin kokonaisvaltainen suunnittelu, toteutus, 
seuranta ja arviointi tehdään monialaisesti yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa 
kanssa.  
 
Yhteistyö sairaalaopetuksessa 

Sairaalakoulujakso sovitaan määräajaksi. Arvio sairaalakoulujakson tarpeellisuudesta 

tehdään yhteistyössä huoltajan, oppilaan oman koulun, sairaalakoulun ja hoidon 

edustajien kanssa.  

Oppilaan tullessa tutkimuksiin tai hoitoon osastolle neuvotellaan koulun opettajien kanssa 

kouluun liittyvistä kysymyksistä. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti, omia oppikirjoja 

käyttäen ja yhteistyössä oman koulun opettajien kanssa. Sairaalaopetuksessa olon aikana 

tehdään koulun kanssa yhteistyötä opetussuunnitelman (ml.HOJKS) ja arvioinnin osalta.  

Tutkimus- ja hoitojakson aikana tehdään yhteistyötä myös huoltajien ja hoitohenkilökunnan 

kanssa sekä koulu- että hoitoneuvotteluissa.  

 

• Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen 

epäämisen yhteydessä 

 

Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.  

Yleensä ennen kirjallisen varoituksen antamista  

- asia yksilöidään 

- oppilasta kuullaan  

- oppilasta ojennetaan  

- asiasta ilmoitetaan huoltajille 

- oppilaan kanssa käydään kasvatuskeskustelu 

- oppilaalle määrätään jälki-istunto 

- kaikki tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan  
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- rehtorin virallinen hallintopäätös valitusosoituksin 

 

Määräaikainen erottaminen 

- määräaikaista erottamista edeltää kirjallinen varoitus 

- asia yksilöidään 

- oppilasta kuullaan  

- huoltajille varataan tilaisuus tulla kuulluiksi 

- tehdään suunnitelma oppimisen ja koulunkäynnin tueksi 

- kaikki tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan  

- oppilaan erottamisesta enintään kolmeksi kuukaudeksi päättää sivistyslautakunta, 

päätös tehdään valitusosoituksin, Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee olla 

edustettuna sekä käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista 

koskevaa asiaa opetustoimesta vastaavassa toimielimessä jollei sosiaalihuollosta 

vastaava toimielin arvioi läsnäolon olevan ilmeisen tarpeetonta (24 § 

lastensuojelulaki) 

 

Oppilaalla on oikeus oppilashuollon palveluihin. 

 

• 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 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.  
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Kuva 2. Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittely oppilashuollossa.  

 

 

• Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys  

 

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, 
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• 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 (Wilma/koulun 

arkisto). 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. 

 

Salassapito  

Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, 

jotka ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä28. Salassapidolla tarkoitetaan 

asiakirjan pitämistä salassa ja kieltoa ilmaista tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta sekä 

kieltoa käyttää salaista tietoa omaksi eduksi tai toisen vahingoksi. Salassa pidettäviä ovat 

muun muassa tiedot oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, 

kuten elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta 

vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta 

yhdistystoimintaan, sekä tiedot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja 

vammaisuudesta. Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen 

antamisesta, opetuksesta vapauttamisesta sekä näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin 

sisältyvät tiedot. Oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, tiedot 

oppilaalle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan 

koesuoritukset ovat salassa pidettäviä. Oppilaalle annettavat todistukset ovat julkisia 

lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti sisältyvää oppilaan henkilökohtaisten 

ominaisuuksien sanallista arviointia, joka on salassa pidettävä tieto.29 

 
28 Perusopetuslaki (642/2010) § 40, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
(621/1999)§ 24 
29 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24  
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Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen 

sekä oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle 

viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät 

välttämättömät tiedot. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan pyytää 

opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja myös muilta 

tahoilta30. Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 

maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja 

terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen 

tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä31.  

 

Välttämättömillä salassa pidettävillä tiedoilla tarkoitetaan oppilaskohtaisia tietoja, jotka 

opettajan on perusteltua saada tietää opetustyön suunnittelemiseksi, koulutyön tueksi 

sekä oppilaan ja kouluyhteisön turvallisuuden takaamiseksi. Tiedot ovat 

opetusjärjestelyjen kannalta oleellisia, merkittäviä ja ajankohtaisia. Tiedon luovuttaminen 

harkitaan aina tapauskohtaisesti. Tiedot on annettava viipymättä ja salassapitosäännösten 

estämättä. Tiedon luovuttaja joutuu aina harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys 

sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden 

varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, 

joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon.  

 

Huoltajan suostumus pyritään aina hankkimaan yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseksi 

ja turvaamiseksi salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen, vaikka siihen olisikin edellä 

todettu lain tarkoittama peruste.  

 

• 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 (Ankkuri-tiimi, kuvaus / yhteystiedot Liite 8).  

 

Toimintakäytännöistä tehdään yhteenveto, joka käydään läpi oppilaan/ryhmän sekä 

yhteistyökumppanin kanssa. Yhteenvedossa sovitaan vastuuhenkilöistä, tiedottamisesta, 

yhteisistä tavoitteista, tarvittavasta seurannasta sekä toiminnan päättymisestä.  

 

 

 
29 Perusopetuslaki (642/2010) § 40 
30 Perusopetuslaki (642/2010) § 41 
31 Perusopetuslaki (642/2010) § 40 
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4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa 

kanssa32 

 

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. 

Koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toimintatavat 

oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi.  

 

Kerimäen koulun oppilaiden ja huoltajien osallisuus oppilashuollon suunnittelussa, 

toteuttamisessa ja arvioinnissa toteutuu yhteisöllisen oppilashuollon kautta; yhteisöllisen 

oppilashuollon jäseninä ryhmässä toimivat koulun henkilökunnan lisäksi 

vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja sekä yksi oppilaskunnan hallituksen edustaja. 

Lisäksi oppilaskunnan hallituksen edustaja kuuluu myös Nuorisovaltuustoon. 

 

Koulumme yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista 

tiedotetaan oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille vanhempainiltojen, Wilman sekä koulun 

kotisivujen kautta. 

 

 

5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen33 

 

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän 

omavalvontaa koskevaa tehtävää. Savonlinnassa oppilashuollon toteutumista kaikilla 

oppiasteilla seuraa kuntakohtainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Koulukohtaista 

oppilashuoltosuunnitelman toteuttamista valvoo yhteisöllinen, koulukohtainen 

oppilashuoltoryhmä ja sitä arvioidaan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. 

 

Kerimäen koulun oppilashuoltosuunnitelman  

• toteuttamisesta ja seurannasta vastaa koulukohtainen oppilashuoltoryhmä 

• seurattavat asiat määritellään vuosittain ensimmäisessä oppilashuoltoryhmässä 

• käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi: kouluterveys ja Kamu-kyselyt 

• seurannan aikataulu: seuranta tapahtuu lukuvuoden ensimmäisessä ja viimeisessä 

kokouksessa 

• seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä: 

seurantatietojen pohjalta laaditaan lukuvuoden painopistealueet (liitteenä) 

• keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville 

yhteistyötahoille: tiedottaminen opettajakokouksien ja vanhempainiltojen 

yhteydessä sekä Wilman ja koulun kotisivujen kautta. 

 

 
32 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom 3-kohta 
33 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom 5-kohta 
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Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja 

sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten 

kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. 
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LIITE 1 Koulun ulkopuoliset yhteistyötahot 
 

 

Koulun 

ulkopuoliset yhteistyötahot.docx
  

 

LIITE 2 Koulukohtaiset järjestyssäännöt  
 
 

KERIMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Kerimäen koulun järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella ja koulun retkillä. 

Seuraavien järjestyssääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. 

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun järjestystä, opiskelun sujumista sekä 

kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

  

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, 

oikeus yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja 

koskemattomuuteen sekä oikeus yksityisyyden suojaan. 

Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

Hänen tulee myös suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 

  

3. Hyvät tavat 

Käyttäydyn kohteliaasti ja asiallisesti sekä noudatan hyviä tapoja. 

Pukeudun asiallisesti. En oleskele sisätiloissa päähine tai huppu päässä.  

Huolehdin koulun omaisuudesta ja olen siitä korvausvelvollinen. 

Huolehdin ympäristön siisteydestä. 

Huolehdin omasta hyvinvoinnistani. Lepään riittävästi, syön terveellisesti ja liikun säännöllisesti. 
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Kunnioitan toisen henkistä ja fyysistä koskemattomuutta sekä omaisuutta. 

En osallistu minkäänlaiseen kiusaamiseen tai vaaran tuottamiseen, jotta jokainen voisi tuntea olonsa 

koulussa turvalliseksi sekä henkisesti että fyysisesti. 

Ilmoitan koulun aikuiselle, jos huomaan kiusaamista 

En tuo, en käytä enkä pidä hallussa koulussa ja koulualueella 

    virvoitusjuomia 

    energiajuomia 

    tupakkatuotteita 

     päihteitä 

     vaarallisia aineita 

     vaarallisia esineitä 

En kuvaa enkä julkaise oppilaita tai koulun henkilökuntaa koskevia kuvia ja tallenteita ilman 

asianosaisten lupaa. 

  

4. Oppitunnit ja koulun tilaisuudet 

Saavun tunneille ja koulun tilaisuuksiin täsmällisesti. Pidän opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät 

tehtyinä. 

Opiskelen tunnollisesti ja ahkerasti sekä kunnioitan työrauhaa. 

Jätän päällysvaatteet, päähineet ja kengät naulakkoon. 

Käytän puhelinta oppitunneilla ja tilaisuuksissa opettajan ohjeiden mukaisesti. Puhelimen tulee olla 

äänetön ja poissa näkyvistä ellei opettaja toisin pyydä. 

En syö purkkaa enkä mitään muuta oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa. 

Oppitunnin jälkeen siirrän pöydän ja tuolin paikoilleen. 

Siirryn liikuntapaikoille sekä opetukseen koulun ulkopuolelle koulun järjestyssääntöjä, 

liikennesääntöjä ja muita annettuja ohjeita noudattaen. 

  

5. Välitunnit 
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Menen välitunnille ilman erillistä kehotusta. Yläluokkien sisävälitunneilla noudatan sovittuja 

käytänteitä. 

Liikun käytävillä rauhallisesti. 

Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla. 

Muistan, että lumipallojen ja muiden toisia tai koulun omaisuutta vahingoittavien esineiden heittely 

on kielletty. 

  

6. Ruokailu 

Osallistun ruokailuun omalla vuorollani ja noudatan hyviä ruokailutapoja sekä keittiöhenkilökunnan 

ohjeita. 

En käytä puhelinta ruokalassa. 

  

7. Koulumatka 

Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä, hyviä tapoja ja annettuja ohjeita noudattaen. 

Säilytän polkupyörät, mopot yms. lukittuina koulun alueella niille varatuilla paikoilla. 

Koulupäivän ja muun ohjatun toiminnan päätyttyä poistun viivyttelemättä koulualueelta. 

En mopoile enkä pyöräile koulualueella. 

 

KERIMÄEN KOULUN KURINPIDOLLINEN POLKU JA SEURAAMUKSET 
Rikkomus Toimenpide 1 Toimenpide 2 

 
Toimenpide 3 Toimivalta, 

vastuuhenkilö 

lumipallojen 
heittely 

Puhuttelu 1-3 krt Kasvatuskeskustelu 
max. 2 h. Soitto 
huoltajalle jolla 
mahdollisuus 
osallistua 
keskusteluun. 

Jälki-istunto max. 2 h Opettaja 
Rehtori 

asiaton 
kielenkäyttö 

Puhuttelu 1-3 krt Kasvatuskeskustelu 
max. 2 h. Soitto 
huoltajalle jolla 
mahdollisuus 
osallistua 
keskusteluun. 

Jälki-istunto max. 2 h Opettaja 
Rehtori 

opetuksen tai 
koulun 
tilaisuuden 
häiritseminen 

Puhuttelu tai 
tarvittaessa 
oppitunnilta/ 
tilaisuudesta 

Kasvatuskeskustelu 
max. 2 h. Soitto 
huoltajalle jolla 
mahdollisuus 

Jälki-istunto max. 2 h Opettaja 
Rehtori 
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poistaminen jäljellä 
olevaksi ajaksi 

osallistua 
keskusteluun. 

lunttaaminen  Kasvatuskeskustelu 
max. 2 h. Soitto 
huoltajalle jolla 
mahdollisuus 
osallistua 
keskusteluun. Koe 
hylätään. 

Koe hylätään. 
Jälki-istunto max. 2 h 

Koe hylätään. 
Kirjallinen varoitus. 

Opettaja 
Rehtori 

myöhästely 
oppitunneilta 

Puhuttelu 1-3 krt Kasvatuskeskustelu 
max. 2 h. Soitto 
huoltajalle jolla 
mahdollisuus 
osallistua 
keskusteluun. 

Jälki-istunto max. 2h Opettaja 
Rehtori 

koulu- 
alueelta 
poistuminen 

Kasvatuskeskustelu 
max. 2 h. Soitto 
huoltajalle jolla 
mahdollisuus 
osallistua 
keskusteluun. 

Jälki-istunto max. 2 h Jälki-istunto max. 2 h Opettaja 
Rehtori 

varastaminen Jälki-istunto ma.x 2 
h. 
Soitto huoltajalle. 
Rikosilmoitus yli 15 
v., alle 15 v 
lastensuojelu-
ilmoitus. 

Jälki-istunto max. 2 h. 
Soitto huoltajalle. 
Rikosilmoitus yli 15 v., 
alle 15 v 
lastensuojeluilmoitus. 

Jälki-istunto max.2 h. 
Soitto huoltajalle. 
Rikosilmoitus yli 15 v., 
alle 15 v 
lastensuojeluilmoitus. 

Opettaja 
Rehtori 

nujakointi Puhuttelu 1-3krt Kasvatuskeskustelu 
max. 2 h. Soitto 
huoltajalle jolla 
mahdollisuus 
osallistua 
keskusteluun. 

Jälki-istunto max. 2 h Opettaja 
Rehtori 

välitunti-
pinnaus 

Puhuttelu 1-3 krt Kasvatuskeskustelu 
max. 2 h. Soitto 
huoltajalle jolla 
mahdollisuus 
osallistua 
keskusteluun. 

Jälki-istunto max. 2 h Opettaja 
Rehtori 

unohdukset 1-2 krt puhuttelu Läksyparkki 
(3-6 lk läksy-tai 
oppikirjaunohdusta 
3krt, 
7-9 lk läksy-tai 
oppikirjaunohdusta 
oppiainekohtaisesti 3 
krt. Nollaantuu 
jaksoittain.) 

 Opettaja 
Rehtori 

luvaton 
poissaolo 

1-2 h luvaton 
poissaolo/pvä- 
korvataan 1 h 
läksyparkissa. 
3-6 h luvaton 
poissaolo/pvä- 
korvataan 2 h 
läksyparkissa. 
Lisäksi tunneilla 
tehdyt tehtävät kotiin 
tehtäväksi. 

Kasvatuskeskustelu 
max. 2 h. Soitto 
huoltajalle jolla 
mahdollisuus 
osallistua 
keskusteluun. 

Oppilashuollolliset 
toimenpiteet 

Opettaja 
Rehtori 
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tupakointi 
kouluaikana 

Kasvatuskeskus-telu 
max. 2 h. Huoltaja 
kutsutaan mukaan. 

Jälki-istunto max. 2h Jälki-istunto max. 2 h 
Rikosilmoitus yli 15 v., 
alle 15 v 
lastensuojeluilmoitus 

Opettaja 
Rehtori 

päihtyneenä 
esiintyminen 

Opetuksen 
osallistumisen 
epääminen 
loppupäiväksi. 
Lastensuojelu-
ilmoitus. 
Yli 15 v- 
rikosilmoitus. 
 
 

Opetuksen 
osallistumisen 
epääminen 
loppupäiväksi. 
Lastensuojeluilmoitus. 
Yli 15 v- rikosilmoitus. 
 
 

Opetuksen 
osallistumisen 
epääminen 
loppupäiväksi. 
Lastensuojeluilmoitus. 
Yli 15 v- rikosilmoitus. 
 
 

Opettaja 
Rehtori 
 
 

uhkailu Lastensuojelu-
ilmoitus. 
Yli 15 v- 
rikosilmoitus. 
 
Jälki-istunto 

Lastensuojelu-
ilmoitus. 
Yli 15 v- rikosilmoitus. 
 
Kirjallinen varoitus 
 

Lastensuojelu-ilmoitus. 
Yli 15 v- rikosilmoitus. 
 
Määräaikainen 
erottaminen. 

Opettaja 
Rehtori 
 
 

vakava 
väkivalta, 
pahoinpitely 

Opetuksen 
osallistumisen 
epääminen 
loppupäiväksi. 
Lastensuojelu-
ilmoitus. 
Yli 15 v- 
rikosilmoitus. 
 
 

Opetuksen 
osallistumisen 
epääminen 
loppupäiväksi. 
Lastensuojelu-
ilmoitus. 
Yli 15 v- rikosilmoitus. 
 
 

Opetuksen 
osallistumisen 
epääminen 
loppupäiväksi. 
Lastensuojelu-ilmoitus. 
Yli 15 v- rikosilmoitus. 
 
 

Opettaja 
Rehtori 
 
 

törkeä 
väärennös 

Kasvatuskeskustelu 
max. 2 h. Huoltaja 
kutsutaan mukaan. 

Jälki-istunto max. 2 h Kirjallinen varoitus Opettaja 
Rehtori 

kiusaaminen Kamu- toimintamalli   Kamu-tiimi 

mikäli oppilas 
jättää 
saapumatta 
jälki-
istuntoon tai 
läksyparkkiin 

30 min. jälki-istuntoa 
lisää. 

   

toistuva 
sääntörike, 
kasvatus-
keskustelut ja 
jälki-istunnot 
eivät auta 

Kirjallinen varoitus Määräaikainen 
erottaminen 

 Kirjallinen 
varoitus: 
rehtori 
Määräaikai-
nen 
erottaminen: 
sivistyslauta-
kunta 
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LIITE 3 POISSAOLOIHIN JA MYÖHÄSTELYIHIN PUUTTUMINEN SAVONLINNAN 
KAUPUNGIN PERUSOPETUKSESSA. rk 24.4.2019 
 
Perusopetuslaki 35 § 
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti 
myönnetty vapautusta. 
 
Perusopetuslaki 26 § 
Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja 
ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle.  
Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. 
 
Yleistä  
Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan lapsensa poissaolosta ensimmäisenä 
poissaolopäivänä klo 12 mennessä. Ellei ilmoitusta ole tullut luokanopettaja/ luokanvalvoja 
ottaa yhteyttä huoltajiin.  
 
Luvattomat poissaolot korvataan. 
 
Savonlinnan kaupungin poissaolomalli (linkki) 

Poissaolomalli 

Savonlinna.pdf
 

 
Poissaolot lomamatkojen takia 
Perheiden lomamatkat tulee järjestää koulujen loma-aikoina. Luokanopettaja/ 
luokanvalvoja voi myöntää luvan korkeintaan kolmeen päivään. Rehtori päättää 
vapautuksen myöntämisestä oppilaalle koulunkäynnistä kolmea päivää pidemmäksi ajaksi, 
kuitenkin enintään kolmeksi kuukaudeksi.   

Loma-anomus tehdään kirjallisena.  Huoltajalla on velvollisuus huolehtia oppilaan 
koulutehtävistä ja uusien asioiden opettamisesta loman aikana. Oppilaalla on velvollisuus 
selvittää hyvissä ajoin ennen lomaa loma-ajalle tulevat tehtävät opettajilta. Tukiopetusta ei 
anneta oppilaiden kouluaikaisten lomien vuoksi. 
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LIITE 4 Koulun oma Tasa-arvo – ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä seksuaalisen 
häirinnän ehkäiseminen    
 
KERIMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA 
 
(Pohjautuu Savonlinnan kaupungin tasa-arvo-ohjelmaan)  
 
Tavoitteet  
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman tavoitteena on edistää yhteisön jäsenten 
oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua Kerimäen koulussa. Yhteisön jäsenten tasa-
arvoinen kohtelu voidaan toteuttaa asettamalla toiminnalle selkeät tavoitteet, joihin 
toimintaa voidaan verrata. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen kiinnitetään 
huomiota ja epäkohtiin puututaan sovittujen tavoitteiden ja toimintaohjeiden pohjalta. 
Oikeudenmukaisesti toimivan yhteisön periaatteita ovat tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuslainsäädäntöjen ohjeistuksien noudattaminen ja niiden tiedoksi 
saattaminen koko yhteisölle, henkilön tilanteenmukainen kohtelu ja elämäntilanteen 
huomiointi.  
 
Naisten ja miesten tasapuolisuus  
Syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella on kielletty. Syrjinnällä 
sukupuolen perusteella tarkoitetaan:  
• naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella,  
eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä,  
• eri asemaan asettamista vanhemmuuden, perheenhuoltovelvollisuuden taikka muun 
sukupuoleen liittyvän syyn perusteella.  
 
Syrjintä ja häirintä  
Syrjintää tapahtuu, jos henkilö asetetaan epäedulliseen asemaan ilman painavaa, 
hyväksyttävää syytä: rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, iän, 
perhesuhteiden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, sukupuolisen 
suuntautuneisuuden, poliittisen tai ammattijärjestötoiminnan tai muun näihin rinnastettavan 
perusteella.  
Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai 
tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, 
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.  
 
Fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus  
Työnantajan tulee huolehtia siitä, ettei työntekijä joudu työelämässä sukupuolisen 
häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:  
• sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet  
• härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista, tai yksityiselämää 
koskevat huomautukset tai kysymykset  
• pornoaineistot, seksuaalisesti virittyneet kirjeet tai puhelinsoitot  
• fyysinen koskettelu  
• sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai 
vaatimukset  
• raiskaus tai sen yritys  
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Häirintä loukkaa yksilön oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja itsemääräämiseen. 
Sukupuolinen huomio muuttuu häirinnäksi, jos sitä jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut 
ilmaisee pitävänsä sitä loukkaavana tai vastenmielisenä.  
 
Työpaikka- ja koulukiusaaminen  
Kerimäen koulu edellyttää yhteisössä normaalia, hyvää käytöstä eikä hyväksy 
minkäänlaista huonoa kohtelua tai kiusaamista. Tärkeää on, että kiusaamisesta 
keskustellaan työpaikoilla jo ennen kuin kiusaamista ilmenee. Henkilöön, joka kokee 
joutuvansa kiusaamisen kohteeksi ja kertoo siitä esimiehelleen tai opettajalle, tulee 
suhtautua asiallisesti, eikä häneen saa asian esille ottamisen takia kohdistaa 
minkäänlaista painostusta. Mikäli esimies tai opettaja ei puutu tietoonsa tulleeseen 
kiusaamiseen tai syyllistyy sellaiseen itse, asia tulee viedä eteenpäin sovitun käytännön 
mukaan. 
Kiusaamisena tai syrjintänä ei kuitenkaan pidetä menettelyä, joka perustuu 
yhdenvertaisuusmenettelyn mukaiseen menettelyyn, työtehtävien laatuun tai niiden 
suorittamiseen liittyvään todelliseen vaatimukseen.  
 
Henkinen väkivalta  
Henkisellä väkivallalla tarkoitetaan pitkään jatkuvaa, toistuvaa kiusaamista, sortamista, 
mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä, jonka kohteena ihminen kokee itsensä 
puolustuskyvyttömäksi. Se voi kohdistua yhteen tai useampaan henkilöön. Henkinen 
väkivalta tuntuu sen kohteeksi joutuneesta ahdistavalta, alistavalta, nöyryyttävältä, 
uhkaavalta ja järjettömältä. 
Jokaisessa yhteisössä syntyy ajoittain ihmisten välisiä konflikteja ja ristiriitoja. Kiusaajaksi 
koetaan yleensä opiskelutoveri, työtoveri, esimies tai alainen. Henkinen väkivalta on 
yksilön oma kokemus, mutta tilanteessa voi olla myös muita tulkintoja ja näkemyksiä.  
Henkisen väkivallan ilmeneminen on vakava asia, mutta niitä ei tule sotkea yhteisön 
normaaleihin ristiriitatilanteisiin. Työpaikoilla on erilaisia ihmisiä ja tämä tulee hyväksyä. 
Vaikka työtovereita ei tarvitsekaan pitää ystävinään, edellytyksenä ovat hyvät käytöstavat 
ja se, että kaikkien kanssa on pystyttävä tekemään työtä. Henkisen väkivallan 
tunnistaminen voi olla hyvin vaikeaa.  
 
Henkistä väkivaltaa voi ilmetä näkyvästi ja näkymättömästi:  
• hiljaisena painostuksena (olankohautuksina, kielteisinä silmäyksinä, äänensävyinä, 
puhumattomuutena, huomiotta jättämisenä)  
• sosiaalisena eristämisenä (ei puhuta, ei kuunnella, kohdellaan kuin ilmaa, kielletään 
muita puhumasta, tervehdyksiin ei vastata, siirretään työskentelemään muista erillään, ei 
anneta ilmaista mielipiteitä, keskeytetään jatkuvasti)  
• toistuvana moittimisena, arvosteluna, toisen arvostelukyvyn tai mielenterveyden 
kyseenalaistamisena, uhkailuna, juoruiluna, kohtuuttomina vaatimuksina, töiden 
vähentämisenä tai minimoimalla onnistumisen mahdollisuuksia työssä, vetoomuksina 
ristiriitaisiin toimintaohjeisiin, muista eristämisenä, tiedon kulun estämisenä, 
kieltäytymisenä yhteistyöstä, pyrkimyksinä ”savustaa” henkilö pois työpaikasta, 
sukupuolisena häirintänä, henkilön oikeuksien ja tarpeiden jatkuvana ohittamisena ja 
huomiotta jättämisenä.  
 
Henkiseksi väkivallaksi sen sijaa ei luokitella:  
• työhön liittyvää tulkinnallista ristiriitaa, joka voi aiheuttaa ahdistustakin  
• toimintaan liittyvien asioiden käsittelyä, jotka aiheuttavat ristiriitaa ja ahdistusta  
• työntekijälle annettua kurinpitorangaistusta tai huomautusta  
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• työtehtävien muuttamista perustellusta syystä sen jälkeen, kun työntekijän kanssa on 
asiasta neuvoteltu  
 
Henkinen väkivalta voidaan jakaa karkeasti kahteen niiden taustan perusteella:  
• ristiriitaan tai kiistaan pohjautuva kiusaaminen tai  
• tilanteet, joissa henkisen väkivallan kohteeksi joutunut ei ole itse tehnyt mitään 
provosoidakseen tilannetta  
 
On vaikea tarkasti määritellä, kuinka paljon tunnetta henkisestä väkivallasta täytyy sietää 
tai missä vaiheessa voidaan puhua henkisestä väkivallasta, johon toimenpitein tulee 
puuttua. Varsin yleisesti on käytetty määritelmää, että viikoittain puolen vuoden ajan 
tapahtuva henkinen väkivalta tai kohteen tunne henkisestä väkivallasta olisi 
puuttumiskynnyksen raja.  
 
Työ on merkittävä osa ihmisen elämää. Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttaa jokainen 
työntekijä panoksellaan. Usein ihmissuhdeongelmat ja henkinen väkivalta nousevat esiin 
työstä ja työolosuhteista ja juuri näihin tekijöihin tulisi puuttua, kun jo syntyneitä tilanteita 
selvitetään.  
 
Toimintaohjeet häirintä-, työpaikkakiusaamis- ja syrjintätapauksissa  
Mikäli henkilö katsoo itseensä kohdistuvan epätasa-arvoista kohtelua, syrjintää tai 
häirintää hänellä on erilaisia tapoja puuttua asiaan. Useimmiten ensimmäinen 
yhteydenotto asian korjaamiseksi tehdään opettajalle tai rehtorille.  
 
Kiusaamisen, tai häirinnän kohteeksi joutuneen toimintaohjeet  
1. Jos joudut henkisen väkivallan, kiusaamisen, syrjinnän tai häirinnän kohteeksi, ilmoita 
ko. henkilölle selvästi, että et hyväksy kyseistä toimintaa. Kerro, että koet hänen 
toimintansa epäasialliseksi ja kehota häntä lopettamaan.  
2. Reagoi tilanteeseen heti, älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi. Mitä pikemmin 
tilanne otetaan puheeksi, sitä vähemmän loukkauksia ja loukkaantumisia ehtii tapahtua. 
Jos häiritty ei reagoi, se on häiritsijälle/syrjijälle/kiusaajalle viesti siitä, että suostut uhriksi. 
Todennäköisesti tekijä tällöin jatkaa toimintaansa ja tilanne pahenee.  
3. Jos huomautus ei tehoa, voit halutessasi mennä kaverisi kanssa ko. henkilön luo 
ilmoittamaan kokevasi kyseisen henkilön toiminnan epämiellyttävänä ja asiattomana. 
Asian jatkokäsittelyn vuoksi on tärkeää, että häirinnän/syrjinnän/ kiusaamisen 
ilmenemismuodot, toistuvuus ja omat reagointisi niihin dokumentoidaan. Voit myös 
ilmoittaa, että seuraavalla kerralla viet asian eteenpäin.  
4. Jos epäasiallinen toiminta jatkuu, ota yhteys lähimpään esimieheesi/opettajaan tai 
mikäli hän on kiusaaja/syrjijä/häiritsijä, hänen esimieheensä, hänellä on velvollisuus 
puuttua tilanteeseen. Tarvittaessa voit kääntyä myös terveyshuollon puoleen. 
 
Toimintaohje häirintä- ja kiusaamistapauksissa:  
1. Opettajan tai rehtorin vastuu alkaa siitä, kun tieto ko. toiminnasta on saatu. Hänen tulee 
puuttua tilanteeseen heti ilmoituksen saatuaan.  
2. Opettaja tai rehtori kutsuu osapuolet mahdollisimman nopeasti keskusteluun asiasta, 
jossa selvitetään tapahtumien kulku ja sovitaan käyttäytymissäännöt jatkossa. Sovitaan 
myös täsmällinen ajankohta, jolloin järjestetään seurantakeskustelu osapuolten välillä.  
3. Keskustelut käydään ja muut mahdolliset selvitykset tehdään omassa yhteisössä 
luottamuksellisesti ja ilman ennakkoasenteita. Ratkaisut tehdään tosiasioiden perusteella.  
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4. Muulle yhteisölle kerrotaan asian ratkaisusta, jos ratkaisulla on merkitystä yhteisön 
toimivuuteen. Tästä tiedottamisesta kerrotaan ennalta asianosaisille. Esimiehen tulee 
selvittää, vaatiiko tilanne töiden uudelleen järjestelyä tai muita muutoksia työyhteisössä.  
5. Opettaja tai rehtori seuraa tilannetta ja huolehtii seurantapalaverin järjestämisestä. 
Mikäli häirintä tai epäasiallinen käyttäytyminen jatkuu sovituista tai annetuista ohjeista 
huolimatta, hän voi ryhtyä häiritsijään kohdistuviin kurinpitotoimiin (suullinen tai kirjallinen 
huomautus, kirjallinen varoitus tai erottaminen). Myös erityisen räikeä häirintä tai 
epäasiallinen kohtelu voivat johtaa suoraan kurinpitotoimiin.  
6. Tarvittaessa käytetään kouluterveydenhuollon/työterveyshuollon palveluja kriisiavun 
saamiseksi. Myös kiusaajalla on mahdollisuus tukeen.  
7. Sekä kiusaajalla/häiritsijällä/syrjijällä ja kiusatulla/häirityllä/syrjityllä on mahdollisuus tulla 
kuulluksi neutraalisti.  
8. Käydyistä neuvotteluista ja siellä sovituista asioista tulee pitää kirjaa. 
 
 Häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja syrjinnän ennaltaehkäisy  
• Edistetään yhteisön jäsenten keskinäisiä suhteita. Tämä tarkoittaa hyvää ilmapiiriä 
edistäviä toimenpiteitä, joihin kuuluvat mm. perehdyttäminen työn tavoitteita palvelevaan 
käyttäytymiseen, asialliseen ja avoimeen vuorovaikutuksen sekä yhteistyöhön.  
• Koko yhteisölle tiedotetaan tästä suunnitelmasta ja siihen sisältyvistä häirinnän ja 
epäasiallisen kohtelun toimintamallista ja yhteisössä noudatettavista periaatteista. 
Yhteisön uudet jäsenet perehdytetään tämän suunnitelman toimintamalliin ja yhteisössä 
noudatettaviin periaatteisiin.  
• Vuosittaisissa kyselyissä kartoitetaan haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun 
esiintyminen ja selvitysten perusteella olosuhteita muutetaan tarvittaessa.  
• Työolojen jatkuvassa tarkkailussa kiinnitetään huomiota tämän toimintamallin mukaisen 
toiminnan toteutumiseen.  
• Vastuu tasa-arvoisesta käytöksestä kuuluu koko työyhteisölle.  
 

 
Suunnitelman pohjana mm. 
 
Savonlinnan kaupungin tasa-arvo-ohjelma  
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
Lapsen oikeuksien julistus  
Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja 
oppilaitoksissa  
 
 
LIITE 5 Kaupungin KaMu (KaikkiMukaan)- toimintamalli kiusaamisen ehkäisemiseen 
 
 
 

KaMu.pdf

 
 
LIITE 6 Koulun oma kriisitoimintamalli 
 
Savonlinnan koulujen kriisitoimintamalli 

http://docplayer.fi/2383586-Savonlinnan-kaupunki-tasa-arvo-ohjelma-yhdenvertaisuuden-turvaamiseksi.html
http://yhdenvertaisuus-fi-bin.directo.fi/@Bin/1bcd6b2bee1319d2be04589721c64418/1480933976/application/pdf/309882/Aito.pdf
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-julistus/
http://oph.fi/download/189829_Opas_seksuaalisen_hairinnan_ennaltaehkaisemiseksi_ja_siihen_puuttumiseksi_ko.pdf
http://oph.fi/download/189829_Opas_seksuaalisen_hairinnan_ennaltaehkaisemiseksi_ja_siihen_puuttumiseksi_ko.pdf
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KRIISISUUNNITELM

A ja toimintamalleja kriisitilanteissa.docx
 

  
LIITE 7 Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyvä lomake huoltajan, oppilaan ja opettajan 
täytettäväksi 
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuoltoon#Esitietolo
makkeet 

Palautus kouluterveydenhoitajalle / luokan opettajalle, joka toimittaa kaikki yhdessä th:lle 
 

LIITE 8 Ankkuri-tiimi 

Itä-Suomen 

poliisilaitos Ankkuri-esittely 31.10.18.pptx
  

Ankkuritiimin 

esittely 31.10.2018.pptx
 

LIITE 9 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Etelä-Savo 2019-20 

Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmasuunnitelma 2019-2021.pdf
 

 

LIITE 10 Kerimäen koulun koulukohtaisen oppilashuollon vuosikello ja painopistealueet 
lukuvuodelle 2020-2021 

OPPILASHUOLLON VUOSIKELLO lv 2020-2021 

ELOKUU SEISKAPÄIVÄ PÄÄKANNASSA 2.9.2020 

NIVELVAIHEEN TIEDONSIIRROT 6-->7 
JA 9-->Toinen aste; opinto-ohjaaja 

EO:N TESTIT JA TUNNIT 

5, 7-9 lk TERVEYSTARKASTUKSET 
(syyslukukausi) 

KERHOESITTELY 

TUKIOPPILAIDEN KOULUTUS  

Savonlinnan 

peruskoulujen ja lukioiden kriisitoimintamalli.doc

http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuoltoon#Esitietolomakkeet
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuoltoon#Esitietolomakkeet
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuoltoon#Esitietolomakkeet
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LUOKKAKOHTAISIA 
VANHEMPAINILTOJA 

9. lk ARVIOINTIKESKUSTELUT ALKAVAT 

SYYSKUU OHR-SUUNNITELMAN PÄIVITYS 

TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN 
TARKISTUKSET 

OPPILASKUNNAN HALLITUSJÄSENTEN 
VALINNAT 1-9lk 

TET 9.lk VKO 40 

7.LK TET-päivä, koulun siistijöiden apuna 
toimiminen ALKAA 

MINÄ KOULULAISENA-kyselyt ALKAVAT 
5.lk 

LOKAKUU SOSIAALIOHJAAJA HAASTATTELEE 
SEISKALUOKKALAISIA 

 

MARRASKUU 1.-5. lk ARVIOINTIKESKUSTELUT 
ALKAVAT 

JOULUKUU  

TAMMIKUU 1-6 lk TERVEYSTARKASTUKSET 
(kevätlukukausi) 

6.-8. lk ARVIOINTIKESKUSTELUT 
ALKAVAT 

OHR:N MAHTAVA RYHMÄ 

9.lk TUTUSTUVAT LUKIOIHIN 

 

HELMIKUU SAMIPÄIVÄ 8LK 

ARVIOINTIKESKUSTELUT 1-8lk: 1.-6. 
luokilla ennen talvilomaa 

7. ja 8. luokilla tammi-helmikuussa. 

9. luokkalaisilla arviointikeskustelut käy opo 

MAALISKUU  

TET 7.lk ja 8.lk 

HUHTIKUU UUSIEN TUKIOPPILAIDEN VALINTA 



Savonlinnan kaupungin perusopetuksen Oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma   päivitetty 9/2020 

 TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN 
TARKISTUKSET 

ALAKOULUVIERAILUT/NIVELPALAVERIT 
huhti-toukokuun vaihteessa 

TULEVIEN 7 LK:N  MUODOSTAMINEN 

TOUKOKUU TUKARIKOULUTUS 

TULEVIEN SEISKOJEN TUTUSTUMINEN  
+ VANH.ILTA ti 19.5.2020 

KUMMITUKIOPPILAIDEN VALINTA 

OPPILASHUOLTOTOIMINNAN 
ARVIOINTI 

 

Lukuvuoden 2020-2021 painopistealueiksi valittiin päihteet ja riippuvuudet.  
 
Kouluterveyskyselyn mukaan tupakkatuotteiden käyttö ja kokeilu on nousussa ala- ja 
yläkouluikäisten keskuudessa. Lisäksi alkoholituotteiden käyttö on yläkouluikäisten 
keskuudessa kasvanut.  
Riippuvuuksista ala- ja yläkoululaisten keskuudessa netin käyttöään on yhä suurempi 
joukko yrittänyt rajoittaa onnistumatta siinä, aikaa pitäisi viettää enemmän muutoin kun 
netissä ja yhä useampi on huomannut olevansa netissä vaikka ei ole huvittanut. Lisäksi jos 
ei ole päässyt nettiin, on tullut hermostunut olo. 
 
Toimenpiteet: 
 
Päihdekasvatustunnit 6.luokkalaisille kuraattorien nuorisotyöntekijöiden toimesta 2 kertaa 
tuplatunnit. 
Lions Guest ohjelman käytön tehostaminen alakoulussa. 
Oppilaskunnan ideoima haastekilpailu. 
Vanhempaintoimikunnan ideat. 
Terveystiedon tunneilla yläkoulussa tehostettu päihdekasvatus. 
Arjenhallinnan seurantaviikot vko 42 syksyllä sekä keväällä toinen. Seurantaviikolla 
seurataan omaa arjenhallintaa merkitsemällä ylös vuorokausittain unen määrä, syödyt 
ateriat, ruutuajan käyttö, harrastukset, oman ajan vietto, tehdyt kotityöt, liikunnan määrä. 
Näistä keskustellaan kehitys- ja arviointikeskusteluissa huoltajien ja lasten/nuorten kanssa. 

 

 

 


