
KULENNOISTEN KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 

 

Oppilashuolto 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 

sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 

kouluyhteisössä.  

 

Oppilashuoltoryhmä 

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on monialainen ja sitä johtaa rehtori. Koulukohtainen 

yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon 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. 

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen vaatiessa, vähintään kuitenkin kerran lukukaudessa. Ryhmään 

kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Tarvittaessa 

mukana voi olla luokanopettaja, koululääkäri sekä oppilaan huoltajien luvalla koulun ulkopuolisia sosiaali- ja 

terveydenhuollon työntekijöitä. 

 

Kiusaamisenvastainen tiimi 

Tiimiin kuuluvat koulumme opettajat.   

 

Tukiopetus 

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan 

lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. 

 

Osa-aikainen erityisopetus 

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa oppilaiden oppimisvalmiuksia ja –taitoja sekä 
edesauttaa perustietojen ja –taitojen omaksumista. Erityisopetuksen järjestämisen lähtökohtana ovat 
oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa paneudutaan yhdessä 
oppilaan kanssa yksilöllisesti ja tarkasti niihin asioihin, joissa oppilas tarvitsee lisätukea. 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena pienryhmässä tai 
yksilöopetuksena koulutyön ohessa. 



Erityisopettaja antaa myös puheopetusta. Puhe- ja äännevirheiden korjaaminen painottuu alaluokille. 
Tavallisimmin puheopetusta annetaan r-, l- tai s-äänteissä. 

Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä luokanopettajien ja muiden oppilaan kanssa työskentelevien 
aikuisten sekä kodin kanssa. 

 

Koulupsykologi 

Koulupsykologin työskentelyn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä tukea oppimistavoitteiden saavuttamista. Koulupsykologin 
tehtävänkuvaan kuuluu konsultaatiota ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä sekä jonkin verran 
suoraa asiakastyötä ja yhteistyötä kotien ja erilaisten sidosryhmien kanssa. 
 

Koulukuraattori 

Koulukuraattori auttaa oppilasta huoltajineen koulunkäyntiin ja kasvuun liittyvissä asioissa yhdessä koulun 
muun henkilökunnan ja koulun yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi 
oppilaan toistuvien käytöshäiriöiden, koulumotivaation puutteen, aiheettomien poissaolojen, 
koulukiusaamisen, kaverisuhteiden pulmien tai perheen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. 
 

Kouluterveydenhoitaja 
 
Kouluterveydenhoitaja käy koululla kuukausittain. Koululääkäri tarkastaa 1.- ja 5.-luokkalaiset lukuvuoden 
aikana. 

Kutsu hammashoitoon tulee suoraan oppilaan huoltajalle, joka huolehtii oppilaan kuljettamisesta sekä 
ajankohdan ilmoittamisesta luokanopettajalle. 


