
 

 

KOULUN 
OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 

Liite koulun opetussuunnitelmaan 
 

 

KOULU: Koulun nimi    
 

KOULUN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN SISÄLTÖ, LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN 
 

Opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen 
opiskeluhuoltosuunnitelma. Osa oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan sisältyvistä 
asioista on tarkoituksenmukaista kuvata yhdenmukaisesti kaikissa koulutuksen järjestäjän oppilai-
toksissa siten, että niitä täsmennetään ja täydennetään oppilaitoskohtaisesti. Tämä dokumentti on 
Espoossa käytössä oleva yhteinen pohja opiskeluhuoltosuunnitelmalle, jota koulu täydentää. 
Opiskeluhuoltosuunnitelma on koulun opetussuunnitelman liite. Opiskeluhuoltosuunnitelmaa päivi-
tetään aina tarvittaessa, useimmissa kouluissa vuosittain lukuvuoden alkaessa. 

Opiskeluhuoltosuunnitelman sisältö: 
1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut 
2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat 
3. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen 
4. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus opiskeluhuollossa 
5. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 
6. Liitteet 

 
Opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta vastaa koulun yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä eli yhtei-
söllinen hyvinvointiryhmä. Suunnitelma tehdään yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja hei-
dän huoltajiensa kanssa. Opiskeluhuoltosuunnitelman hyväksyy koulun johtokunta. 
 

 

  



 

 

 

2 

1. OPISKELUHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPISKELUHUOL-

TOPALVELUT 

 

Ensisijainen vastuu yhteisön hyvinvoinnista on koulun tai oppilaitoksen henkilökunnalla. Yh-

teisön toimintakulttuurin kehittämistä ja yhteisöllistä työtä johtaa rehtori. Espoon kaupunki 

tuottaa ja vastaa psykologi- ja kuraattoripalveluista sekä kouluterveydenhuollon terveyden-

hoitajan ja lääkärin palveluista. Jokaiselle koululle on nimetty oma opiskeluhuoltopalveluista 

vastaava psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja koululääkäri. Lisäksi kaikilla kouluilla on 

käytettävissään opiskeluhuollon koulutoimintaterapeuttien ja musiikkiterapeutin konsultaa-

tiomahdollisuus. Eri toimijoiden rooleja on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. 

Opiskeluhuollon palveluiden järjestäminen 

Espoon kaupunki vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunni-
telma toteutuu. Espoon kaupunki järjestää opiskeluhuollon yhteistyössä sivistystoimen ja 
sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten 
kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Espoon 
kaupunki vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen sekä kouluterveyden-
huollon palvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien koulujen oppilaille heidän kotipai-
kastaan riippumatta.  

Opiskeluhuollon palvelujen kohdentamisen kuvaus 
Kuvataan miten koulun käytettävissä olevat opiskeluhuollon asiantuntijoiden palvelut koh-
dentuvat opiskeluhuoltotyössä: 
 

o Kouluyhteisöön (opiskeluhuollon työntekijät osallistuvat yhteisöllisen hyvinvointiryh-
män kokouksiin sekä tekevät yhteisöllistä työtä luokkien, oppilasryhmien ja kouluyh-
teisön kanssa) 

 Koulumäen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tiistai-iltapäivisin. Oppilas-
huoltoryhmän jäsenet huolehtivat tarpeellisesta keskinäisestä tiedonsiirrosta ja työtur-
vallisuudesta. Lukuvuoden aikana kartoitetaan luokkien ilmaiiriä ja hyvinvointia. 

o Yksittäiseen oppilaaseen (oppilaita tavataan yksilökäynneillä tarkastusten, tutki-
musten tai tukitapaamisien merkeissä) 

 Oppilashuoltohenkilöiden kuten kuraattorin ja psykologin henkilökohtaiset oppilasta-
paamiset ovat pääosin tiistaina. Tällöin on myös yksilökohtainen konsultaatiomahdolli-
suus. Toimintaterapeutin tapaamiset ovat pääosin perjantaisin. Terveydenhoitaja on 
paikalla sekä tiistaisin, että joka toinen perjantai. Koululääkäri on tavattavissa ajanva-
rauksella terveydenhoitajan välityksellä. Haasteelliset huoltajat tavataan työparina. 

o Yhteistyöhön liittyviin tehtäviin (opiskeluhuollon työntekijät tekevät monialaista yh-
teistyötä koulun sisällä ja ulkopuolella) 

Oppilashuoltoryhmä tekee yhteistyötä opettajien kanssa ja suunnittelee esim. sosiaa-
listen taitojen harjoittelua ryhmissä. Oppilashuoltoryhmän jäsenet ovat mukana monia-
laisessa yhteistyössä sekä tekevät yhteistyötä koulun ulkopuolisten verkostojen 
kanssa.  

 
o Opiskeluhuollon kehittämiseen (opiskeluhuollon työntekijät osallistuvat opiskelu-

huollon kehittämiseen, arviointiin ja seurantaan) 
Opiskeluhuollon työntekijät arvioivat työtä ja toimintamalleja vuosittain. Arvioinnissa 
hyödynnetään vakiokyselyjen tuloksia. 
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2. YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO JA SEN TOIMINTATAVAT 
 
 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana 
yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun toimin-
takulttuuria, joka edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, sosiaalista vastuulli-
suutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on suunnitelmallista ja 
tavoitteellista työtä koulun arjessa. Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan tietoista ja 
suunnitelmallista koulun toimintakulttuurin kehittämistä. 
 
Koulun yhteisöllisen hyvinvointiryhmän toimintatavat ja käytännöt 
Yhteisöllisen työn suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa kou-
lun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), jota johtaa rehtori. Suunnittelu tarkoittaa opiskelu-
huollon kokonaisuuden koordinointia koulussa ja siten myös yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
menettelytavoista ja yhteistyökäytännöistä sopimista. Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnit-
telu ja toteuttaminen on kuitenkin ryhmän tärkein tehtävä. Tämä tarkoittaa tehtäviä, joihin 
sisältyvät kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin var-
mistaminen sekä hyvinvointia ja oppimista tukevan toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen.    

Yhteisöllisen hyvinvointiryhmän tehtävinä opiskeluhuollossa ovat esimerkiksi:  

- Rakenteiden ja toimintatapojen luominen yhteisölliselle ja ennaltaehkäisevälle työlle 
- Luokka- ja koulukohtaisen hyvinvointitiedon hyödyntäminen yhteisöllisen opiskeluhuollon 

toimenpiteiden suunnittelussa ja toimenpiteiden määrittelyssä 
- Kirjallisten suunnitelmien (ml. opiskeluhuoltosuunnitelma) valmistelu ja päivittäminen 
- Toimintatavoista ja suunnitelmista tiedottaminen 
- Oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistäminen 
- Vuorovaikutuksen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 
- Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisen suunnittelu ja yhdenmukaisten toiminta-

tapojen varmistaminen 
- Työrauhan tukeminen 
- Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisy ja niihin puuttumisen toimintatavoista sopi-

minen  
- Kouluyhteisön ja ryhmien turvallisuuden ja hyvinvoinnin tilan sekä yhteisöllisen hyvinvoin-

tityön vaikuttavuuden seuranta ja arviointi 

Hyvinvointiryhmän työskentely on yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää. Työn kohteena voi olla 
ryhmä, luokka tai koko yhteisö. Asioita käsitellään yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla, eikä 
ryhmä koskaan käsittele yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa. Yhteisöllisiä toimia voidaan 
suunnata kaikille yhteisön jäsenille tai kohdentaa esimerkiksi ryhmälle, jossa on havaittu kiu-
saamista tai työrauhaongelmia.  

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä on monialainen, ja sitä johtaa rehtori. Rehtorin lisäksi ryhmän 
muita jäseniä ovat terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, laaja-alainen erityisopettaja tai eri-
tyisopettaja, opinto-ohjaaja ja opettajakunnan jäsen / jäseniä sekä joissakin kouluissa ope-
tustoimen omat kouluterapeutit. Ryhmään kutsutaan säännöllisesti myös oppilaiden (esim. 
oppilaskunnan), huoltajien, nuorisotoimen ja muiden toimijoiden edustajia.  

Hyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Tehtävät 
edellyttävät, että ryhmä kokoontuu suunnitelmallisesti ja riittävän usein. Koulu tiedottaa yh-
teisöllisestä opiskeluhuollosta sovitun käytännön mukaisesti. Hyvinvointiryhmä suunnittelee, 
arvioi ja kehittää toimintaansa vuosittain. Lukuvuosittaista suunnittelua tukemaan voidaan 
laatia opiskeluhuollon vuosikello. Yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä käsitellyt asiat doku-
mentoidaan ennalta sovitulla tavalla. Keskeisistä käsitellyistä asioista tiedotetaan koulun in-
ternet-sivuilla tai Wilman kautta. 
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Kirjaa tähän koulun hyvinvointiryhmän toiminta (ryhmän jäsenet, kokoukset, yhteistyö 
esim. johtoryhmän kanssa, kirjaamiskäytänteet, toiminnasta tiedottaminen koulun si-
sällä ja huoltajille yms.). 

Koulumäen yhteisölliseen hyvinvointityöryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi kouluter-
veydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi, toimintaterapeutti ja kutsutut vierailijat. Mu-
kaan kutsutaan erityisluokanopettajia, oppilaiden edustajia ja muiden yhteistyötaho-
jen edustajia mahdollisuuksien mukaan.Kokouksita tiedotetaan henkilöstöä ja vieraili-
joita. Kokoukset ovat tiistai-iltapäivisin klo 14.00 alkaen, lukuvuoden alussa suunnitel-
laan kokouskalenteri lukukaudelle. Kirjaukset tehdään kaupungin ohjeen mukaan.   

Yhteistyö ja toimenpiteet oppilaiden osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vahvista-
miseksi 
Kuvataan koulun käytänteet oppilaiden mahdollisuudesta osallistua koulutyön suunnitteluun, 
kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vahvista-
miseksi esimerkiksi oppitunneilla ja välituntitoiminnan sekä kerhotoiminnan avulla. Kuvataan 
oppilaiden osallisuusryhmät sekä niiden vuosikello tai vastaava. Kuvataan yhteistyö lähikou-
lujen kanssa oppilaiden siirtymävaiheissa sekä esimerkiksi tukioppilaiden osuus niissä.  

 

 

Koulumäessä on oppilaskunta, johon on nimetty ohjaaja. Oppilaskunta laatii kokouk-
sistaan muistiot, jotka käsitellään suunnitteluryhmässä. Oppilaskunta lisää kouluviih-
tyvyyttä, tekee parannusehdotuksia ja voi kerätä varoja esim. kahviotoiminnalla ja 
päättää varojen käytöstä oppilaiden yhteiseksi hyväksi. 

Koulumäessä pyritään järjestämään oppilaille mieluisia koulun omia kerhoja. Ker-
hoilla pyritään aktivoimaan oppilaita, joilla ei ole mahdollisuutta maksullisiin harras-
tuksiin esim. urheiluseurojen tai vastaavien kautta. Oppilaita ohjataan myös seura-
kunnan ja nuorisotoimen kerhoihin ja pyritään tekemään yhteistyötä sellaisten tahojen 
kanssa, joilla on erityiskasvatuksen osaamista.  

Koulumäessä toteutetaan iltapäiväkerhoa kaupungin omana toimintana. Tavoitteena 
iltapäiväkerhossa on kokonaisuutena laadukas ja turvallinen koulupäivä tuttujen ai-
kuisten ohjauksessa. Koulumäessä on myös aamu- ja iltapäivähoitoa siihen oikeute-
tuille oppilaille. 

Oppilaille järjestetään sisällä taukotoimintaa kaksi kertaa viikossa klo 12-12.20 väli-
tunnilla. Taukotoimintaa ohjaavat opettaja ja avustajat. Taukotoiminnan sisällöt ja toi-
mintapisteet vaihtuvat muutaman kerran vuodessa. Ulkovälitunneilla avustajat ohjaa-
vat oppilaita pelikentällä ja leikeissä. Usea oppilas saa välituntisin avustajan henkilö-
kohtaista apua oman toiminnan ohjaukseen. 

Koulumäessä on noin kerran kuukaudessa koko koulun yhteisöllinen päivänavaus, 
jonka teemat ovat eettistä kasvatusta tai ajankohtaisten teemojen esittelyä kuten ys-
tävänpäivä, taukotoiminta ym. 

  

Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, opetuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen 
suunnittelussa 
Kuvataan yhteisöllisen opiskeluhuollon rooli oppilaan ohjauksessa ja opetuksen siirtymävai-
heissa esimerkiksi oppilaiden siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen, alakoulusta yläkou-
luun, oppilaan muuttaessa ensimmäistä kertaa Suomeen tai oppilaan vaihtaessa koulua. Ku-
vataan koulun toiminta- ja yhteistyömallit, huomioidaan käytössä olevat siirtymävaiheiden 



 

 

 

5 

toimintatavat sekä nivelvaiheiden tiedonsiirto tarpeellisen opetuksen ja kasvatukseen tarvit-
tavan tiedon siirtämiseen. 

 

Koulumme on yhtenäiskoulu ja oppilaamme siirtyvät alakoulusta yläkouluun, kun hei-
dän erityisen tuen päätöksensä on tarkistettu 6.lk. Oppilaiden erityisen tuen päätökset 
tarkistetaan myös toisella luokalla. Kouluun tulevat uudet oppilaat niveltää heidät vas-
taanottava opettaja tai, jos se ei käytännössä ole mahdollista, nivellyksen suorittaa 
rehtori. Nivelvaiheeseen on Koulumäen oma kirjattu toimintamalli. Oppilaille tarjotaan 
mahdollisuutta rehtorin ja/tai opettajan henkilökohtaiseen tapaamiseen koululla. 

Jatko-opintoihin siirtyville oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestetään oppilaanoh-
jauksen vanhempainillat aina syksyisin. Vanhempainiltoihin voivat osallistua kaikki 
oppilaat ja huoltajat 7. luokalta lähtien. Koulumäen oppilaanohjaaja tapaa vanhemmat 
ja oppilaan myös henkilökohtaisesti ennen yhteishakua. Tarvittaessa psykologi osal-
listuu oppilaan jatkomahdollisuuksien selvittämiseen. Kouluterveydenhoitaja yhteis-
työssä koululääkärin kanssa avustaa tarvittaessa huoltajaa hankkimaan tarpeelliset 
terveyslausunnot jatko-opintoja varten. 

Koulumäestä muihin opetusmuotoihin siirtyvät oppilaat siirtyvät pääsääntöisesti koe-
jakson kautta. Siirtymätilanteissa rehtori selvittää hallinnon asiat, psykologi tutkimus-
ten tarpeellisuuden sekä oppilaspaikkatilanteen. Opettaja koordinoi koejakson käy-
tännön järjestelyjä, kuten tarvittavat oppimateriaalit, lukujärjestykset, kuljetukset ja 
varmistaa pedagogisen tiedon siirtymisen. Koejakson jälkeen sovitaan seurantapala-
veri, jossa yhteistyössä huoltajan ja toisen koulun edustajan kanssa päätetään, esite-
täänkö hallinnolle oppilaan siirtymistä. Myös Koulumäkeen kehitysvammaopetuk-
sesta tai muuten tuetummasta opetusmuodosta siirtyvät oppilaat osallistuvat ensin 
noin kahdesta neljään viikkoa kestävään koejaksoon, jonka aikana opettaja arvioi 
Koulumäen opetusmuodon soveltuvuutta ja koulumme tuen riittävyyttä kyseiselle op-
pilaalle. 

Vahvempaa tukea tarvitsevien oppilaiden siirtymätilanteissa noudatetaan kaupungin 
linjauksia ja vastaanottavan koulun toimintamalleja. Hallinnon asioissa siirtymiä koor-
dinoi rehtori, mahdollisista tutkimuksista vastaa koulupsykologi tai erityissairaanhoito, 
opettaja laatii pedagogisen selvityksen ja kuulee huoltajat. 

 

  

Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen 
kanssa yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisessä 
Koulu tekee yhteistyötä nuorisopalvelujen, perhesosiaalityön, lastensuojelun, poliisin sekä 
muiden opiskeluhuollon kehittämiseen tarvittavien tahojen kanssa. Yhteistyö voi tapahtua 
esimerkiksi asiantuntijavierailuina yhteisöllisen opiskeluhuollon kokousten puitteissa. Nuori-
sopalvelujen kanssa yhteisöllistä työtä tehdään Nuori Espoo -toimintamallin pohjalta.  

Koulu kirjoittaa sovitut yhteistyökäytänteet 

  Espoonlahden seurakunnan työntekijät/nuorisotoimen työntekijät käyvät koululla 
syksyisin ryhmäyttämässä seitsemännen luokan oppilaita. Seurakunta on sopimuk-
sen mukaan osallistunut myös muuhun yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan, retkiin ja 
ryhmien kanssa työskentelyyn. Seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä toimii Koulu-
mäen koulukummina. Teemme yhteistyötä ja otamme vastaan asiantuntijavieraita 
lastensuojelusta, poliisista sekä nuorisotoimesta vaihdellen eri lukuvuosina.  
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Kaikille kouluille yhteisiä toimintatapoja 

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 
Espoon kaupungin peruskoulujen ja lukioiden kriisisuunnitelma täydennetään koulukoh-
taisilla tiedoilla ja lisätään opiskeluhuoltosuunnitelman liitteeksi (liite 2).  

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 
Koulun yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta vahvistaen pyritään sitouttavaan kouluyhtei-
söön ja ehkäisemään oppilaiden poissaoloja. Poissaolojen seurantaa ja niihin puuttumista 
toteutetaan ns. poissaolojen porrasmallin mukaisesti (liite 3). 
 
Päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen 
Koulujen ehkäisevä päihdetyö jatkaa varhaiskasvatuksessa aloitettua työtä. Ehkäisevä 
päihdetyö on osa oppilaitoksen perustyötä, toimintatapoja ja -kulttuuria, joilla tuetaan 
oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilaitosten päihdetyötä määrittelevät lainsäädäntö, 
opetussuunnitelma sekä opiskeluhuollon käytännöt. Voidaan sanoa, että kaikki opiskelutyön 
ja -ympäristön kehittäminen paremmin päihteiltä ja päihdehaitoilta suojaavaksi on 
ehkäisevää päihdetyötä. Keskeistä on esimerkiksi oppilaitoksen työ nuoren terveen kasvun 
ja kehityksen tukemiseksi (liite 4). 
 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallinen opiskeluympäristö 
koostuu psyykkisistä, sosiaalisista ja fyysisistä tekijöistä. Turvallisen opiskeluympäristön 
luominen on yhteinen tehtävä, joka kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille. Koulun turvallista 
toimintakulttuuria vahvistetaan huolehtimalla tunne- ja vuoro-vaikutustaitojen opetuksesta 
sekä yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon avulla. Yhdessä vahvaksi yhteisöksi – 
Ei kiusaamiselle! -suunnitelmassa on 14 toimenpidettä, joilla ehkäistään kiusaamista ja 
väkivaltaa. Sen mukaisesti koulussa tulee olla selkeä toimintatapa kiusaamiseen 
puuttumiseen. Toimintamalli tulee olla oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön tiedossa 
(liite 5). Koulukohtainen kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli julkaistaan koulun 
nettisivulla.  
 
Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä  
Terveysneuvonnan ja terveystiedon sisällöt vuosiluokittain liitteessä 6. 

Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä koulu-
yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa 
Oppilaitosten terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista 
huolehtiminen on laaja, monialaista asiantuntemusta edellyttävä tehtävä, joka on annettu 
useiden eri viranomaisten vastuulle. Oppilas - ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuo opiske-
luympäristöstä ja yhteisön hyvinvoinnista huolehtimisen kaikkien oppilaitoksissa työskente-
levien tehtäväksi yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Terveydenhuoltolaki velvoittaa koulu- ja 
opiskeluterveydenhuoltoa toteuttamaan oppilaitostarkastukset säännöllisesti yhdessä mui-
den viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 

Oppilaitos ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia kartoitetaan kolmen vuo-
den välein tehtävän oppilaitoksen monialaisen tarkastuksen yhteydessä. Tarkastus tehdään 
yhteistyössä koulun henkilöstön, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, työ-
suojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Lasten ja nuorten 
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hyvinvointityön ohjausryhmälle tehdään vuosittain yleisellä tasolla kooste edellisen lukuvuo-
den tarkastuksista.   
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3. YKSILÖKOHTAISEN OPISKELUHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 

 
Koulun toimintakulttuurissa yhdistyvät parhaimmillaan oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huo-
mioiminen sekä yhteisöllisen hyvinvoinnin rakentaminen. Hyvinvoinnin näkökulma ulottuu 
kaikkeen koulun toimintaan ja ohjaa jokaisen työskentelyä. Yksilökohtaisella opiskeluhuol-
lolla tarkoitetaan yksittäisille oppilaille annettavia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palve-
luja, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opis-
keluhuoltoa.  

Oppilaitoksen ja opiskeluhuollon henkilöstöllä on velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan 
tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja. Opiskeluhuollollinen polku on kuvattu liitteessä 7. 
Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja sen toteuttaminen edel-
lyttää suostumusta. Koulussa toteutettava yksilökohtainen työ on sekä ehkäisevää että kor-
jaavaa. 

Oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jota ovat: 
 
a) Yksittäiselle oppilaalle annettavat kuraattorin, psykologin sekä kouluterveyden-
huollon palvelut 

Kouluterveydenhuolto 
Kouluterveydenhuollon yksilökohtaisiin tehtäviin sisältyvät oppilaan terveydentilan seuraami-
nen ja edistäminen, jotka toteutetaan terveystarkastusten sekä terveysneuvonnan ja ohjauk-
sen keinoin. Oppilaan sairauden vaatiman hoidon tai lääkityksen järjestäminen koulussa ta-
pahtuu Espoon ohjemateriaalin mukaan (Toimintaohje oppilaan terveydentilaan liittyvistä asi-
oista liitteenä 8). 

Psykologin ja kuraattorit palvelut 
Opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin yksilökohtaisilla palveluilla tarkoitetaan opiskelun 
ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla edistetään oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia 
ja psyykkisiä valmiuksia.  
 
b) Monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 

 
Monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto voi olla tarpeellista oppilaan tuen tarpeen selvit-
tämiseksi ja opiskeluhuollon tuen järjestämiseksi. Yksittäisen oppilaan monialaista opiskelu-
huoltoa toteutetaan tapauskohtaisesti tilanteen ja tarpeen mukaisesti koottavassa monialai-
sessa asiantuntijaryhmässä. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppi-
laan kokonaisvaltaista terveyttä, hyvinvointia ja opintojen etenemistä. Työssä tuetaan myös 
huoltajia ja ohjataan heidät tarvittaessa koulun ulkopuolisten palvelujen piiriin.   
 
Tapauskohtainen monialainen asiantuntijaryhmä 
Yksittäisen oppilaan tai tietyn oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuolto-
palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä. 
Asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai oppilaan lähei-
siä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katso-
miltaan asiantuntijoilta.  
 
Yksilökohtaiseen asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain oppi-
laan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen 
huoltajansa suostumuksella. Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan 
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vastuuhenkilön. Ryhmän kokoaa se opiskeluhuollon tai koulun henkilökunnan edustaja, jolle 
asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu.  

Oppilaan tai huoltajan suostumus pyydetään aina yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella. 
Suostumus voidaan pyytää suullisesti siinä vaiheessa, kun aletaan koota yksilökohtaista asi-
antuntijaryhmää ja sen jäseniä. Suullinen suostumus vahvistetaan kirjallisesti ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla. Jos yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän kokoonpanoon tulee myöhem-
min muutoksia, tehdään niistä merkintä lomakkeeseen. Suostumuslomake arkistoidaan opis-
keluhuoltokertomuksen yhteyteen. 

Opiskeluhuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä laa-
ditaan opiskeluhuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa ryhmän toimintatavoitteiden 
kannalta välttämättömät tiedot opiskeluhuoltokertomukseen.  

Opiskeluhuoltokertomukset sekä muut opiskeluhuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksit-
täistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan opiskeluhuoltorekisteriin. Rekisterin vastuu-
henkilö on tulosyksikkötasolla opiskeluhuollon päällikkö ja koulun tasolla koulun kuraattori. 
Opiskeluhuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta, ovat salassa 
pidettäviä. Koulun tasolla ko. kuraattori vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää mainit-
tua rekisteriä. Ensivaiheen arkistointi tapahtuu yksiköissä ja on ko. yksikön opiskeluhuollon 
kuraattorin vastuulla sen jälkeen, kun opiskeluhuoltokertomukset on hänelle toimitettu. Arkis-
tointipaikan tulee olla paloturvallinen lukittu tila / arkistokaappi ja vain tietoja työn takia tarvit-
sevalla tulee olla pääsy ko. asiakirjoihin. 

Yhteistyö yksilökohtaisen opiskeluhuollon toimijoiden ja koulun ulkopuolisten 
palveluiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa 

Yhteistyötä tehdään tapauskohtaisesti käytössä olevien toimintamallien mukaan mm. nuori-
sopalvelujen, perhesosiaalityön, lastensuojelun, perheneuvolan, lasten kuntoutuspalvelujen, 
terveyspalvelujen (mm. Nupoli), erikoissairaanhoidon ja poliisin kanssa. Yhteistyöhön voi-
daan kutsua myös kolmannen sektorin edustajia (esim. Nuorten turvatalo tai Aseman Lapset 
ry.).  



 

 

 

10 

4. OPPILAIDEN JA HUOLTAJIEN OSALLISUUS OPISKELUHUOLLOSSA 
 
 
Koulutyön perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Oppilaiden osallisuus 
on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilai-
den osallisuutta ja huolehtia siitä, että heillä on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja 
sen kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvissä asioissa. Oppi-
laille tulee myös järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien 
suunnitelmien (ml. opiskeluhuoltosuunnitelma) valmisteluun. Huoltajien osallisuus ja mahdol-
lisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakult-
tuuria. Kodin ja koulun yhteistyössä voidaan parantaa hyvinvointia koulussa ja kehittää yh-
teisöllisiä toimintatapoja. 
 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huolta-
jiensa kanssa. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan opiskeluhuollon toimintatavat oppi-
laiden ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiseksi. Opiskeluhuol-
tosuunnitelman laatimisesta vastaa koulun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä. Suunnitelma teh-
dään yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.  

Kuvataan miten henkilöstö, oppilaat ja huoltajat ovat olleet opiskeluhuoltosuunnitelman 
laatimisessa mukana 

 Oppilaat osallistuvat opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen edustuksellisesti, yksit-
täisten oppilaiden tai oppilaskunnan kautta.  

Kuvataan koulun toimintatavat, joilla oppilaat osallistuvat yhteisöllisen opiskeluhuollon 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin 

 Oppilaat osallistuvat yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja toimintaan edus-
tuksellisesti, yksittäisten oppilaiden tai oppilaskunnan kautta sekä yhteisten kyselyjen 
välityksellä. Oppilaat vierailevat yhteisöllisen oppilashuollon kokouksissa ja tekevät 
ehdotuksia koulun suunnitteluryhmälle. Oppilaat osallistuvat oppilashuollon toimivuu-
den arviointiin kouluterveyskyselyn ja kaupungin itsearviointikyselyn kautta.  

Kuvataan koulun toimintatavat, joilla huoltajat osallistuvat yhteisöllisen opiskeluhuollon 
koulun suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin 

     Huoltajat osallistuvat yhteisöllisen oppilashuollon toimintaan ja suunnitteluun 
edustuksellisesti. Psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja ja toimintaterapeutti voivat 
vierailla vanhempainilloissa mahdollisuuksien mukaan. Huoltajat arvioivat yhteisöllistä 
oppilashuoltoa vakiokyselyissä säännöllisin välein.  

Kuvataan koulun toimintatavat, joilla oppilaille ja huoltajille tiedotetaan yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon periaatteista ja toimintatavoista  

 Lukuvuosioppaassa kerrotaan opiskeluhuollon pääperiaatteet ja toimintatavat 
vuosittain. Psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja toimintaterapeutti voivat vierailla 
luokissa kertomassa tavoitettavuudestaan ja työstään. Opettajan ja 
oppilashuoltoväen henkilökohtaisissa yhteydenotoissa huoltajiin kerrotaan tarkemmin 
periaatteista ja toimintatavoista yksittäisen oppilaan kohdalla.   
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5.  OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURAAMINEN 

 
Opiskeluhuollon tavoitteita ja toimenpiteitä tulee tehdä tietoon perustuen. Se edellyttää 
luokka- ja koulukohtaista hyvinvointitietoa, jota saadaan kohtaamisissa oppilaiden kanssa 
sekä oppilaskyselyissä, Kouluterveyskyselyssä, Move!-mittauksissa ja Hyvinvointikartta-ky-
selyssä. Kaupunkitasoista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista saadaan vuosittain Toimin-
taympäristön tila -raportista. Hyvinvointitietojen tuloksia analysoidaan ja sen perusteella teh-
täviä toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien 
kanssa. Tavoitteille ja toimenpiteille määritellään mittarit ja seurantaa tehdään systemaatti-
sesti. 
 
Kaupunkitasolla opiskeluhuollon ohjausryhmä suunnittelee, kehittää, ohjaa ja arvioi monia-
laisesti opiskeluhuoltoa. Espoossa ohjausryhmänä toimii lasten ja nuorten hyvinvointityön 
ohjausryhmä. 
 
Opiskeluhuoltosuunnitelmaan kirjataan koulukohtaiset opiskeluhuollon tavoitteet, toimenpi-
teet ja seuranta. 

Kirjoita tähän koulun opiskeluhuoltoon määritellyt tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta. 
 
Tavoitteena hyvä työskentelyilmapiiri ja työrauha sekä viihtyvyys. Oppilaiden on hyvä olla 
koulussa. Pyritään sekä ennaltaehkäisemään ongelmien syntyä että tukemaan ongelmien 
ratkaisuissa. Pyritään madaltamaan kynnystä hakeutua oppilashuollon palvelujen piiriin. 
Tehdään yhteisöllistä oppilashuoltotyötä näkyväksi oppilaille. Toimintaa arvioidaan säännöl-
lisesti lukuvuosittain, seurataan vakiokyselyjen tuloksia ja suunnitellaan toimintaa. 
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