
Opiskeluhuollollinen polku, perusopetus

Oppiminen, kasvu ja
koulunkäynti edistyvät.

Kaikki tuntevat
kuuluvansa

kouluyhteisöön.
Koti ja koulu tekevät

yhteistyötä.

Oppiminen, kasvu ja
koulunkäynti edistyvät.

Kaikki tuntevat
kuuluvansa

kouluyhteisöön.
Koti ja koulu tekevät

yhteistyötä.

Jos huoli herää:
Opettaja tai muu koulun

henkilökuntaan kuuluva ottaa asian
puheeksi oppilaan kanssa ja

tarvittaessa yhteyden huoltajaan.
Opettaja konsultoi opiskeluhuollon

kuraattoria, psykologia tai
terveydenhoitajaa varhaisessa
vaiheessa joko nimettömänä tai

oppilaan/ huoltajan suostumuksella.
Tapauskohtaisesti konsultaatio voi olla

riittävää asian hoitamiseksi.
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Jos huoli jatkuu:
Oppilaan/ huoltajan

suostumuksella aloitetaan
kuraattorin, psykologin,
terveydenhoitajan tai

koululääkärin asiakkuus
(yksilökäynnit, opettajan ja

luokan/ ryhmän kanssa
työskentely)

ja/tai
kootaan monialainen

asiantuntijaryhmä. Ryhmä
nimeää keskuudestaan

vastuuhenkilön ja yhteinen
suunnitelma kirjataan

oppilashuoltokertomukseen.
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(yksilökäynnit, opettajan ja

luokan/ ryhmän kanssa
työskentely)

ja/tai
kootaan monialainen

asiantuntijaryhmä. Ryhmä
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Tarvittaessa monialaisessa
verkostoyhteistyössä
käsitellään ja sovitaan

yhdessä lapsen ja huoltajien
kanssa, mitä tukitoimia lapsi ja

perhe tarvitsee. Tehdään
yhteinen suunnitelma.

Yhteistyötä lapsen tilanteen
kohenemiseksi ja

tukitoimien toteutumista
seurataan.
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seurataan.

Opiskeluhuollon palveluiden
asiantuntijoita voi aina
konsultoida nimettömänä.
Älä jää huolesi kanssa yksin!

Huomioitavaa:
Jos huoli on akuutti, tehdään yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, lastensuojeluilmoitus
tai yhteys poliisiin. Myös konsultaatiomahdollisuus. Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, huoltajalle
(ja lapselle) on annettava tieto yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä.

Velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, kun syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu rikoslaissa (20 luku)
seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai henkeen tai terveyteen kohdistunut rikos, jos sen
enimmäisrangaistus on vähintään 2 vuotta vankeutta. Lisäksi on tehtävä lastensuojeluilmoitus.


