
Hösmärinpuiston koulun 

vanhempainilta ti 23.8.22.  



Lukuvuosi 2022-2023

 Ehyt lukuvuosi edessä.

 Lukuvuoden keskeiset tavoitteet

 Oppiva ja osallistuva yhteisö

 Hyvinvoinnin vahvistaminen

 Kodin ja koulun yhteinen päivä la 10.9.22 klo 9-12, tervetuloa koko perhe!

 Monikkulttuurinen piknik

 Vastaava vapaapäivä on pe 19.5.2023

 Vanhempainyhdistus ( koulu ja varhaiskasvatus yhdessä) jatkaa toimintaansa, 

mukaan saa yhä liittyä. Vanhempainyhdistyksen varoilla järjestetään jokavuotinen 

Heureka-retki sekä mm. 2lk mitallit kevätjuhlaan.



Lukuvuosi 2023-2024

 Hösmärinpuiston koulun toiminta päättyy 31.7.2023. Kiinteistö siirtyy 

kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen käyttöön.

 Oppilaiden koulupolku jatkuu Tuomarilan kouluun

 Poikkeuksena valmistava opetus

 Pienryhmät

Toissijaisen koulupaikan hakemus on mahdollista kaikkiin alueen alakouluihin.

Hakuaika on jatkuva, mutta pääsääntöisesti ensi lukuvuoden hakuaika on huhtikuussa, 

koulupaikkapäätöksen jälkeen.



Huomioitavaa

 ”Korona”- ohjeet

 Poissaoloista ilmoittaminen ja poissaolojen seuranta ( portaat)

 Wilmassa tulee käydä päivittämässä LOMAKKEET kohdassa julkaisuluvat ja 

tarkistaa  huoltajinen yhteystiedot.                                                          

Kohta löytyy vain selainversiossa, kolmen pisteen *** - takaa.

 Huoltajakysely tulossa tammikuussa 2023

 Someturva käyttöön huoltajille ja oppilaille.



Yhteisöllinen oppilashuolto

Koulumme oppilashuollon väki

 Rehtori Hanna Mikkonen p. 040 – 639 3140

 Laaja-alainen erityisopettaja, apulaisrehtori Tarja Pätsi p. 046-877 1218

 Terveydenhoitaja Ancelika Koskimäki p.040-639 4269

 Koulukuraattori Niina Jauhola p. 050-5124150

 Koulupsykologin palvelut saatavilla aluepsykologin kautta

 Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käy läpi kaikkien luokkien tilanteet

 Konsultaatio ajat

 Yksilökohtaiset kokoontumiset

 Moniammatillinen ryhmä

 yksilökäynnit



Oppilaan poissaoloista 
herää huoli 
kotona/koulussa.

Luokanopettaja/ 
luokanvalvoja 
keskustelee asiasta 
oppilaan kanssa ja on 
yhteydessä huoltajiin 
ja sopii mahdollisesta 
yhteydenotosta 
oppilashuollon 
työntekijään.

Opettajalla on lain 
mukainen velvoite 
puuttua poissaoloihin, 
mikäli hänelle nousee 
asiasta huoli.

Jos tilanne ei korjaannu 
selvittelyn ja 
puhelinkeskustelun 
jälkeen (poissaoloja yli 
30h), opettaja kutsuu 
koolle palaverin. 
Palaveri kokoaa yhteen 
ne toimijat, jotka 
oppilas ja hänen 
huoltajansa arvioivat 
tarpeelliseksi oppilaan 
koulunkäynnin 
tukemisessa. Pohditaan 
myös ketkä muut 
toimijat voisivat tukea 
oppilasta.

Useimmiten mukaan 
kutsutaan myös 
joku/jotkut 
oppilashuollon 
työntekijöistä. 
Tarvittaessa voidaan 
muodostaa monialainen 
asiantuntijaryhmä, joka 
sopii tukitoimista ja 
seurannasta yhdessä. 

Koulun tukitoimet 
mietitään. Tarvittaessa 
koulun ulkopuolisten 
tahojen konsultaatiot. 

Tarvittaessa (kun 
poissaoloja yli 50h) 
kutsutaan mukaan 
koulun ulkopuolisia 
toimijoita 
monitoimijaiseen 
yhteistyöhön ja 
pohditaan puuttumisen 
keinoja. 

Sovitaan yhdessä, miten 
oppilaan tilanteen 
etenemistä seurataan 
ja kuka siitä miltäkin 
osin vastaa.

Sovitaan myös 
seurantapalaverin
ajankohta ja 
vastuuhenkilö oppilaan 
asioissa.

Koulun tukitoimet 
mietitään. Koulun 
ulkopuolisten tahojen 
konsultaatiot ja 
yhteistyö.

Mikäli tukitoimet ja 
seurantapalaverit eivät 
auta ja poissaoloja 
kaikesta huolimatta on 
jatkuvasti/runsaasti (yli 
70h), tehdään ensisijaisesti 
sosiaalihuoltolain 
mukainen yhteydenotto tai  
lastensuojeluilmoitus 
konsultaation pohjalta. 

Koulu on tässä vaiheessa 
selvittänyt poissaolojen 
syitä omalta osaltaan ja 
käyttänyt koulun 
tukitoimia monipuolisesti.

Lastensuojeluilmoituksen 
pohjana on huoli 
poissaolojen aiheuttamasta 
syrjäytymisriskistä ja 
normaalin kehityksen ja 
koulunkäynnin 
vaarantumisesta. 
Ilmoituksessa mainitaan 
koulussa jo tehdyt 
kartoitukset, tukitoimet 
sekä huoltajien kanssa 
tehty yhteistyö.

Sovitaan myös 
seurantapalaverin
ajankohta ja 
vastuuhenkilö oppilaan 
asioissa.

Poissaoloihin (luvaton 
poissaolo, sairauspoissaolo ja 
muu huolestuttava poissaolo) 
puuttuminen perus-
opetuksessa

Oppilashuolto-

henkilöstön konsultointi 

mahdollisimman 

matalalla kynnyksellä.

Tilannetta seurataan 

jatkuvasti. 

Lastensuojeluilmoitus 

harkittava.

Sosiaalihuoltolain 

mukainen 

yhteydenotto 

harkittava. 

Tehdään 

perusteellinen 

kartoitus poissaolojen 

syistä ja kokonais-

tilanteesta. 

Kartoituksen osana 

voidaan käyttää esim. 

koulupoissaolokyselyä 

(SRAS-R). 

Yhteisöllisen 
opiskeluhuollon 
keinoin lisätään 
oppilaiden 
osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä.

Sujuva yhteistyö 
kodin ja koulun 
välillä. 

Oppilaiden läsnäoloa 
koulussa seurataan 
systemaattisesti ja 
jatkuvasti.

Huoli puheeksi

Ennaltaehkäisevä toiminta

Yli 30 h

Yli 50 h

Yli 70 h



Laaja-alaisen erityisopettajan terveiset

 Koulun tukimuoto kaikille oppilaille

 Kartoitukset ( LuKiMat, Venny, ALLU…)

 Yhteistyö luokanopettajan kanssa on tiivistä

 Huoltajalle tiedottaminen 

 Wilman tukikortti


