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Johdanto

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja
opiskelijahuoltolaissa (1287/2013), joka tuli voimaan 1.8.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö
on antanut kuntainfossaan 13a/2015 lakiin soveltamisohjeen.

Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelman (OPS2016) luvuissa 7 ja 8 on kuvattu koko
kuntaa koskevat oppilashuoltoon ja koulunkäynnin tukeen liittyvät linjaukset. Kirkkonummen
kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on esitetty kuntakohtaisia erityispiirteitä
ja tavoitteita lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen. Em. sisällöt ja tavoitteet on otettu
huomioon koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa. Esimerkkinä mainittakoon
Vuorenmäen koulun työ lapsenoikeuksien edistämiseksi (Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman tavoitteet 1, 5 ja 6) sekä lukuvuonna 2019-2020 Vuorenmäen
koulun kaikissa luokissa yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa pilotoitu luokan oma
hyvinvointisuunnitelma (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tavoite 2).
Hyvinvointisuunnitelmaa yritetään nyt soveltaa korona-ajan olosuhteisiin lukuvuonna 2020-
2021.

Vuorenmäen koulun lukuvuosisuunnitelmaan liitettävään oppilashuoltosuunnitelmaan koulu
täydentää omat tarkennetut ohjeensa ja vastuuhenkilönsä liittyen oppilashuoltoon sen
mukaan, mitä OPS2016 perusteiden luku 8.5 ohjeistaa.

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa
kanssa
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1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat resurssit

Vuorenmäen koulu on n. 312 oppilaan alakoulu Kirkkonummen Veikkolassa. Koulussa on 13
perusopetusryhmää ja 1.-2. ja 3.-4.–luokkalaisten pienryhmät. Pienryhmistä 1.-2. luokkien
ryhmä tarjoaa opetusta koko Veikkolan alueen pienryhmäopetusta tarvitseville ja 3.-4.
luokkien pienryhmä on koulun omasta luokanopettajaresurssista tehty pienryhmä.
Pienryhmien opettajina toimivat erityisluokanopettaja Mervi Johansson ja
erityisluokanopettaja Juhani Lehtonen.

Vuorenmäen kouluun siirtyy oppilaita ensimmäiselle luokalle kahden päiväkodin esikouluista.
Päiväkotien kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä vuosittain laadittavan toiminnallisen
vuosikellon mukaan.

Vuorenmäen koulun oppilashuollon käytettävissä on:
· kuraattori (vt.) Tiina Linna hoitaa luokkien 1.-6. asioita (koululla pääsääntöisesti

maanantaisin ja tiistaisin)
· psykologi (vs.) Roosa Hartikka (koululla pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin)
· 2 laaja-alaisen erityisopettajan virkaa

o Karoliina Kemppainen 24h (koululla joka päivä) luokat 1.-6.
o Laura Parjanne 12h (virkavapaalla / virka jätetty täyttämättä syksyllä 2020

säästösyistä)
· terveydenhoitaja Riitta Karjalainen (koululla ma-ke)

Oppilashuolto on Vuorenmäen koulussa järjestetty oppilas- ja opiskelijahuoltolain
periaatteiden mukaisesti seuraavasti:

Yhteisöllinen oppilashuolto: Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on kehittää koulun
toimintakulttuuria ennaltaehkäisevästi siten, että keskitytään kouluyhteisön hyvinvointiin
liittyviin tekijöihin, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä kiusaamista, väkivaltaa
ja häirintää ehkäiseviin toimiin. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä koko kouluyhteisön ja
huoltajien kanssa. Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu pääsääntöisesti tiistaisin klo 13-14
joka toinen viikko tai vähintään kerran kuussa.

Yksilökohtainen oppilashuolto: Yksilökohtainen oppilashuolto keskittyy yksittäisen oppilaan
asioihin. Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti. Koulu



5

voi ehdottaa ryhmän kokoonpanoa, mutta oppilas (tai huoltaja) voi myös tuoda ryhmän
kokoonpanoon omia toiveitaan.

Oppimisen pedagoginen tuki: Kun oppilaan oppimiseen tai tuen järjestämiseen halutaan
saada konsultaatiota moniammatillisesti, kokoontuu oppimisen pedagogiseen tukeen
keskittyvä ryhmä. Tähän ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, psykologi ja
terveydenhoitaja tai osa em. henkilöistä riippuen käsiteltävästä asiasta. Kaikki koulun luokat
käydään pedagogisen tuen osalta läpi systemaattisesti vähintään kerran vuodessa. Lapsen
huoltaja/t voivat osallistua kokouksiin aina kun oman lapsen asiaa käsitellään.

Tukiopetus: Lapsen jäädessä hetkellisesti opinnoissaan jälkeen, hänelle tarjotaan yleisimmin
tukiopetusta. Huoltaja voi pyytää lapselleen tukiopetusta, mutta opettaja ratkaisee
yksilöllisesti tuen tarpeen ja lapsen subjektiivisen oikeuden saada tukiopetusta. Huoltaja ei voi
kieltää tukiopetuksen antamista lapselleen.

Tukiopetus on tarkoitettu nimenomaan yleisistä tavoitteista jälkeen jääneelle oppilaalle, ei
esim. numeron korotusta varten. Tukiopetusresurssia Vuorenmäen koululle on laskettu n.
1h/vko/luokka. Etäopetuksen (kevät 2020) aiheuttamien oppimisaukkojen paikkaamiseksi
tukiopetusta voidaan joissakin tapauksissa antaa enemmänkin. Tästä päättää rehtori
tapauskohtaisesti.

Oppilashuollon konsultointi: Luokanopettajan on mahdollista konsultoida oppilashuollon
työntekijää / muuta asiantuntijaa asiassa, joka koskee oppilasryhmän tai yksittäisen oppilaan
terveydentilaa / hyvinvointia. Konsultointiajat ilmoitetaan luokanopettajille lukuvuoden
alussa.

Laaja-alainen erityisopettaja: Laaja-alaisen erityisopettajan resurssia on käytettävissä
yhteensä 24 tuntia/ vko.

20.9.2020 tilanteen mukaan (tilastointipäivä) Vuorenmäen koululla opiskelee 56 tehostetun
tuen piirissä olevaa oppilasta ja 19 erityisen tuen piirissä olevaa oppilasta. Kahdella erityisen
tuen oppilaalla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.
Tehostettua tukea saa siis n. 18% oppilaista ja erityistä tukea n. 6% oppilaista.
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Alueelliset haasteet: Veikkolan alue sijaitsee kaukana kuntakeskuksesta ja kunnan
erityisopetuksen keskitetyistä ryhmistä. Tämä aiheuttaa suurta haastetta erityisesti sosiaalis-
emotionaalisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetuksessa, sillä perheet eivät mielellään
halua lapsensa siirtyvän muihin kuin Veikkolan alueen kouluihin. Näin sekä yleisopetuksen
suurissa luokissa että pienryhmissä opiskelee usein myös oppilaita, joiden tuen tarve voitaisiin
paremmin täyttää toisessa ryhmässä.

Terveydenhuollon seurantatieto: Kirkkonummella tehdään vuosittain laajennettu
terveystarkastus 1. ja 5. luokan oppilaille. Terveystarkastus on kaksiosainen siten, että toisen
osan tarkastuksesta tekee kouluterveydenhoitaja ja toisen osan koululääkäri. Myös oppilaan
huoltaja osallistuu tarkastukseen. Pienempiä tarkastuksia tehdään kaikille luokkatasoille
vuosittain. Tarkastuksissa saatu tieto on huoltajan luvalla koulun yksilöllisen oppilashuollon
käytössä.

Kouluterveyskysely tehdään kaikissa kouluissa määrävuosina. Kouluterveyskyselyn toteuttavat
THL:n ohjeen mukaan luokanopettajat. Viimeinen kouluterveyskysely on tehty keväällä 2019.

Kouluterveyskyselyn 2019 pohjalta nousseet teemat on käyty tarkkaan läpi opettajien ja
oppilashuollon henkilökunnan kanssa ja niihin tullaan palaamaan vielä lukuvuoden 2020-2021
aikana sekä opettajien että oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Koulun arvio oppilashuoltopalveluiden riittävyydestä: valtakunnallisten suositusten mukaan
kuraattorilla tulisi olla max. 650 oppilasta tai 3 koulua ja psykologilla 600-800 oppilasta
(Psykologiliiton suositus).

Kuraattori Tiina Linnalla n. 700 oppilasta ja kolme koulua. Psykologi Roosa Hartikalla on n. 800
oppilasta ja kolme koulua.

Vuorenmäen koulun oppilashuoltoryhmä pitää resurssia riittämättömänä.

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on kehittää koulun toimintakulttuuria
ennaltaehkäisevästi siten, että keskitytään kouluyhteisön hyvinvointiin liittyviin tekijöihin,
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tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää
ehkäiseviin toimiin. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä koko kouluyhteisön kanssa.

Koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat:
· rehtori
· psykologi
· kuraattori
· erityisopettaja
· terveydenhoitaja

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka toinen viikko tai vähintään kerran kuussa
tiistaisin klo 13-14. Ajat sovitaan erikseen lukuvuoden alussa oppilashuollon
suunnittelupäivänä.

Yhteistyö:
Luokanopettajien kanssa: Vuorenmäen koululla pilotoitiin lukuvuonna 2019-2020 uutta
luokan hyvinvointisuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on paitsi kirjata ylös kaikki luokkaan
kohdistetut hyvinvointia tukevat toimet, samalla myös lisätä keskustelua kodin ja koulun
välillä. Hyvinvointisuunnitelman keskeisinä vaikuttajina ovat myös luokan oppilaat.
Suunnitelman kirjaa luokanopettaja niiden keskustelujen pohjalta, joita käydään oppilaiden ja
heidän huoltajiensa kanssa. Myös oppilashuollon henkilöstöä voidaan konsultoida
suunnitelmaa varten. Hyvinvointisuunnitelmat päivitetään myös lukuvuonna 2020-2021
huomioiden erityisesti korona-ajan vaikutukset.

Oppilaskunnan kanssa: Vuorenmäen koulussa pyritään kaikin tavoin tukemaan oppilaan
osallisuutta koulutyössä ja kouluyhteisön toiminnassa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä tekee
kiinteää ja säännöllistä yhteistyötä oppilaskunnan hallituksen kanssa ja kuulee hallituksen
jäseniä muutaman kerran lukuvuodessa. Tarkoituksena on saada koulun toimintaan sellaisia
elementtejä, jotka oikeasti tukisivat oppilaiden hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä myös huolehtii, että oppilaskuntaa kuullaan koulun
järjestyssääntöjen vuosittaisen päivityksen yhteydessä.

Koulun kiusaamista ehkäisevän tiimin ja versojen kanssa: Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
kuulee vähintään kerran lukuvuodessa sekä kiusaamista ehkäisevää tiimiä (ns. KiVa –tiimi) että
vertaissovittelun ohjaavia opettajia ja verso –oppilaita.

Liikkuvan koulun kanssa: Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä käy tarvittaessa keskustelua
Liikkuva koulu –toiminnasta vastaavan tiimin kanssa ja kuulee esim. välkkäreitä.
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Veikkolan koti ja koulu –yhdistyksen kanssa: Koulun puolelta Koti ja koulu –yhdistyksen
yhteyshenkilönä toimii luokanopettaja Kai Pajukangas. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä voi
pyytää koti ja koulu –yhdistyksen jäseniä vierailemaan kokouksissaan yhteistä ideointia varten.

Esikoulujen ja 1. luokkien opettajien kanssa: Esikoulun ja 1. luokan välinen nivelvaihe on iso
asia koko perheen elämässä. Vuorenmäen koulu toimii Kirkkonummen kunnan
nivelvaiheohjeistuksen mukaisesti. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenet voivat olla
mukana nivelvaiheen ns. tiedonsiirtopalavereissa mahdollisuuksiensa mukaan.

6. ja 7. luokkien opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa: 6. ja 7. luokan välinen siirtymävaihe
on toinen tärkeä siirtymä oppilaan ja koko perheen elämässä. Vuorenmäen koulu toimii
Kirkkonummen kunnan nivelvaiheohjeistuksen mukaisesti. Tähän kuuluu myös mm.
oppilaanohjaajien vierailu alueen alakouluilla. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä voi toimia
aloitteellisena tässä yhteistyössä.

Terveysviranomaisten ja pelastuslaitoksen kanssa: Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa
tarvittaessa THL:n ym. terveystoimijoiden määrävuosittaisiin kyselyihin sikäli kun ne koskevat
oppilashuollon kenttää.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä osallistuu myös koulun turvallisuusasiakirjojen kuten kriisi-
ja pelastussuunnitelman päivittämiseen sekä huolehtii, että koulun suunnitelma oppilaan
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on päivitetty.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä suunnittelee yhteistyössä kouluterveydenhoidon kanssa
koulun lääkehoitosuunnitelmien sisällön ja ohjeistuksen.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä päättää edustajansa koulurakennuksen määrävuosittaisiin
terveydellisten olojen selvitykseen (työterveyden, tilahallinnon tai ympäristöterveyslaitoksen
toimesta järjestettävät). Selvityksen toteuttaa Espoon ympäristöterveyskeskus.

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja niihin
puuttuminen:
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä seuraa, ja tarvittaessa puuttuu, koulun oppilaiden
mahdolliseen tupakan tai päihteiden käyttöön. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä
Vuorenmäen koulu päihdesuunnitelman mukaisesti. Terveellisiä elämäntapoja edistetään ja
niistä puhutaan opetussuunnitelman mukaisesti. Yhteistyötä tehdään myös kunnan
nuorisotoimen kanssa päihdevalistustuntien yhteydessä.

Liite: Vuorenmäen koulun päihdesuunnitelma
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Lastensuojelun, perheneuvolan, puheterapian, fysioterapian, ravitsemusterapian,
toimintaterapian ja erikoissairaanhoidon kanssa:
Yhteistyö em. tahojen kanssa kuuluu pääasiassa yksilökohtaisen oppilashuollon piiriin, mutta
yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa konsultoida em. tahoja.

Järjestyssäännöt:
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on mukana vuosittain kun koulun järjestyssääntöjä
päivitetään. Järjestyssäännöt tehdään ja päivitetään yhteistyössä opettajien, oppilaiden,
heidän huoltajiensa ja yhteisöllisen oppilashuollon kanssa.

Liite: Vuorenmäen koulun järjestyssäännöt

Poissaolojen seuranta, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen:

Kukin yksittäinen luokanopettaja seuraa oppilaidensa poissaoloja ja puuttuu tarvittaessa
suuriin poissaolomääriin kunnan poissaoloja koskevan ohjeistuksen mukaan.

Liite: Vuorenmäen koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle
koulupoissaolojen varalle

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Yksilökohtainen oppilashuolto keskittyy yksittäisen oppilaan asioihin. Yksilökohtaista
oppilashuoltoa varten kootaan yhteistyössä lapsen perheen kanssa ns. moniammatillinen
asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti. Koulu voi ehdottaa ryhmän
kokoonpanoa, mutta oppilas (tai huoltaja) voi myös tuoda ryhmän kokoonpanoon omia
toiveitaan. Jos oppilaan huoltaja/t ei osallistu lapsensa asian käsittelyyn yksilökohtaisessa
oppilashuollossa, käsittelyä varten pyydetään huoltajilta suostumus.

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö keskittyy lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja
oppimisen seuraamiseen ja edistämiseen sekä huolehtii yksilöllisen tuen järjestämisestä ja
toteuttamisesta.

Oppilashuoltokertomuksen laadinta:
Moniammatillisen asiantuntijaryhmän kokoontumisista kirjataan aina oppilashuoltokertomus
kunnan valmiille asiakirjapohjalle. Oppilashuoltokertomuksen laatii asian vireille saattanut
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henkilö, yleisimmin luokanopettaja. Jos kyseinen henkilö ei osallistu moniammatillisen
asiantuntijaryhmän kokoukseen, kokouksessa valitaan oppilashuoltokertomuksen kirjaaja
tapauskohtaisesti.

Oppilashuoltokertomuksen säilyttäminen:
Oppilashuoltokertomuksia säilytetään kuraattorin tai psykologin arkistossa riippuen siitä,
kumpi oppilashuollon työntekijöistä on osallistunut kokoukseen. Kunkin kirjauksen päälle
kiinnitetään kansilehti, jossa mainitaan, ketkä saavat kyseistä asiakirjaa käsitellä.
Oppilashuoltokertomuksia ei saa kopioida tai viedä arkistosta pois. Huoltajalle tai muulle
asianosaiselle voidaan ottaa asiakirjasta asiakirjaote.

Yhteistyö:
Kouluterveydenhuollon kanssa: Kirkkonummen kunnassa toteutetaan vuosittain laajennettu
terveystarkastus 1. ja 5. luokan oppilaille. Terveystarkastus on kaksiosainen siten, että toisen
osan tarkastuksesta tekee kouluterveydenhoitaja ja toisen osan koululääkäri. Myös oppilaan
huoltaja osallistuu tarkastukseen. Pienempiä tarkastuksia tehdään kaikille luokkatasoille
vuosittain.

Terveystarkastuksissa saatua tietoa käytetään tarvittaessa hyväksi oppilaan yksilökohtaisen
tuen suunnittelussa ja toteutuksessa vanhempien suostumuksella. Tällaisia asioita voivat olla
esim. tieto seuraavista tarpeista tai rajoitteista:

· motoriset tai muut liikkumisen rajoitteet
· erilaiset allergiat tai muut ruokailuun liittyvät rajoitteet

o huoltaja anoo erityisruokavalion vuosittain siihen tarkoitetulla sähköisellä
kaavakkeella ja toimittaa allergiasta myös lääkärintodistuksen
terveydenhoitajalle

· säännöllinen lääkkeiden käyttö tai veren sokerin mittaukset
o em. asioista tehdään aina lääkehoitosuunnitelma

· kehitysviivästymät

Em. asioiden tiedottamisvastuu sekä pääasiallinen hoitovastuu on aina huoltajalla. Koulu
huolehtii välttämättömät järjestelyt koulupäivän aikana. Nämä järjestelyt tulee aina kirjata
tarkasti lääkehoitosuunnitelmaan, oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:iin.
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Järjestelyjä varten pidetään huoltajan, luokanopettajan, terveydenhoitajan sekä muun
mahdollisen tarpeellisen henkilön kanssa aina kokous, jossa asiat kirjataan johonkin em.
asiakirjoista riippuen järjestelyn laadusta. Järjestelyjen/hoitosuunnitelman kirjaamisen
oikeellisuudesta vastaa huoltaja. Asiakirjoihin tulee aina kaikkien em. kokouksessa olleiden
allekirjoitukset.

Lääkehoidon toteuttamisesta tai esim. insuliinin mittaamisesta vastaa aina ensisijaisesti
huoltaja ja lapsi itse. Jos lapsi ei itse osaa mitata verensokeria tai laskea insuliinitasoja koulu
osoittaa asiaan erikseen koulutetun koulunkäynninohjaajan. Opettaja vastaa em. toiminnoista
vain hätäensiaputilanteessa tai kun ketään muuta em henkilöistä ei ole saatavilla.

Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain yhteistyössä luokanopettajan,
terveydenhoitajan ja huoltajan kanssa.

Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä:

Yleinen tuki:

Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja
tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun
henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Opettajan tehtävänä
on ohjata ryhmää toimimaan niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista. Opettaja
ohjaa oppilaita tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja
kehityshaasteensa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan oppimisen valmiuksiin ja
mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteenasettelusta,
toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilaiden itsetuntoa, opiskelumotivaatiota sekä oppimaan
oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa.

Vuorenmäen koulun käyttämiä yleisen tuen muotoja ovat mm: tukiopetus, eriyttäminen,
joustavat oppimisryhmät, samanaikaisopetus, oppilaanohjaus, erityiset koejärjestelyt ja kodin
ja koulun välinen yhteistyö. Yleistä tukea annetaan kaikille sitä tarvitseville normaalin
luokkaopetuksen yhteydessä. Myös laaja-alaiset erityisopettajat osallistuvat yleisen tuen
antamiseen.
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Tehostettu tuki:

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai
samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua
tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun
yleinen tuki ei riitä.

Vuorenmäen koulussa tehostetun tuen ensisijainen tavoite on ohjata ja opettaa oppilasta
siten, että oppilas saavuttaa yleisopetuksen tavoitteet. Tehostettu tuki on yleistä tukea
laajempaa, säännöllisempää ja pitkäkestoisempaa. Tehostetun tuen oppilaalle tehdään
pedagoginen arvio ja laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelman
laativat yhteistyössä oppilas, luokanopettaja tai erityisluokanopettaja/aineenopettaja, laaja-
alainen erityisopettaja ja oppilaan huoltajat.  Tarvittaessa oppimissuunnitelman laatimiseen
osallistuu myös muita asiantuntijoita. Oppimissuunnitelma päivitetään vuosittain.

Laaja-alainen (osa-aikainen) erityisopetus perustuu yleisopetuksen oppimääriin.
Oppilaskohtainen erityisopetuksen tarve kartoitetaan yhdessä luokanopettajan ja
aineenopettajan luokkatyössä saamien kokemusten ja havaintojen pohjalta erityisopettajan
kanssa neuvotellen. Erityisesti alemmilla luokilla erityisopettaja seuraa koulun oppilaiden
opiskelun edistymistä mm. äidinkielessä tähän tarkoitukseen kehitetyillä mittareilla.
Ensimmäisellä luokalla oppilaat tulevat erityisopetukseen ennen kouluun tuloa tehtyjen
tutkimusten ja lausuntojen perusteella.

Tavoitteena on oppilaan vaikeuksien ennaltaehkäisy tai vähentäminen. Myös oppilaan
itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota pyritään vahvistamaan. Oppilasta autetaan
oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden
mukaan. Oppimisvaikeus voi liittyä johonkin tiettyyn oppiaineeseen tai ilmetä esim.
tarkkaavaisuuden, keskittymisen, hahmottamisen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteina.
Jos oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän tavoitteita jossakin
oppiaineessa, oppimäärä voidaan yksilöllistää. Tällöin siirrytään erityiseen tukeen.
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Laaja-alaisina erityisopettajina toimii Karoliina Kemppainen sekä Vuorenmäen ja Veikkolan
koulujen yhteisessä virassa Laura Parjanne (jälkimmäistä virkaa ei ole täytetty syksyllä 2020
kunnan säästötavoitteen saavuttamiseksi.)

Erityinen tuki:

Kun tehostetun tuen tukitoimet ovat riittämättömät, siirrytään Vuorenmäen koulussa erityisen
tuen piiriin. Kaikki perusopetuksen tukimuodot ovat erityisen tuen aikana käytössä. Erityinen
tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista
perusopetuksen tukimuodoista. Erityistä tukea on mahdollista saada pienryhmässä, osittain
pienryhmässä sekä muun opetuksen yhteydessä integroituna oppilaan etu ja
oppimisvalmiudet huomioiden. Oppilaat ohjautuvat pienryhmiin yhteistyössä kodin ja koulun,
moniammatillisen asiantuntijaryhmän ja/tai pedagogisen tukitiimin toimesta. Vuorenmäen
koulussa toimii 1.-2. ja 3.-4.–luokkien pienryhmät. Muiden luokkatasojen alueelliset
pienryhmät toimivat Veikkolan koulussa.

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä on oppilaasta tehtävä pedagoginen
selvitys. Pedagogisen selvityksen perustana on oppilaalle tehty henkilökohtainen
oppimissuunnitelma ja siihen liittyvä pedagoginen arvio. Pedagogisen selvityksen
laatimisprosessin vastuuhenkilöt ovat luokanopettaja yhteistyössä laaja-alaisen erityisopettajan
kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa on välttämätöntä, ja tarpeen vaatiessa arvion laatijat
käyttävät muidenkin oppilasta opettavien opettajien näkemystä selvityksen pohjana.
Pedagogisen selvityksen pohjalta oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma, HOJKS.
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Sairaalaopetus: Sairaalaopetusta järjestetään lasten- ja nuorisopsykiatrisissa, neurologisissa,
foniatrisissa tai somaattisissa tutkimuksissa tai hoidossa oleville oppilaille. Sairaalaopetuksessa
korostuvat kasvatuksen ja opetuksen lisäksi pedagoginen kuntoutus ja kaikkien oppilasta
opettavien, kasvattavien tai hoitavien tahojen keskinäinen yhteistyö, koulukonsultaatiot ja
ohjaustoiminta. Opetuksessa painottuu opetuksen osana pedagoginen kuntoutus,
koulunkäyntiä ylläpitävä opetus sekä oppimis- ja koulunkäyntitaitojen arviointi. lähde:
www.sairaalaopetus.fi

Yhteistyö sairaalakoulun ja oppilaan lähikoulun kanssa on tärkeää. Vuorenmäen koulun
puolesta yhteydenpidosta sairaalakoulun kanssa vastaa pääsääntöisesti oppilaan
luokanopettaja.

Paluu Vuorenmäen kouluun suunnitellaan aina hyvissä ajoin lapsen huoltajan, hoitavan tahon,
sairaalakoulun ja muiden tarvittavien asiantuntijatahojen kanssa.

Oppilaan arvioinnista sairaalajakson aikana ohjeistetaan Opetushallituksen sivuilla osoitteessa:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen
_jarjestaminen/perusopetuksen_oppilaan_arviointi/oppilaan_arviointi_sairaalaopetuksessa

Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen
yhteydessä: Rehtori ja opettaja suunnittelevat oppilaan opetuksen järjestämisen yhteistyössä
oppilaan huoltajan kanssa. Oppilas ohjataan kuraattorin / psykologin asiakkuuteen.

Yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa: Yhteistyöstä
sovitaan huoltajan/oppilaan kanssa tapauskohtaisesti erikseen. Mahdollisina kumppaneina
voivat toimia esimerkiksi sosiaalitoimi (esim. lastensuojelu tai perheneuvola), nuorisotoimi,
poliisi ja hoitava taho (esim. puhe-, fysio-, ravitsemus, tai toimintaterapia).

http://www.sairaalaopetus.fi/
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/perusopetuksen_oppilaan_arviointi/oppilaan_arviointi_sairaalaopetuksessa
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/perusopetuksen_oppilaan_arviointi/oppilaan_arviointi_sairaalaopetuksessa
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4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän
huoltajiensa kanssa

Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen
huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Oppilaskunnan mielipidettä kysytään esim. osallisuuteen
ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vanhemmille tiedotetaan oppilashuoltotyöstä lukuvuosittain
koulun verkkosivuilla, Wilma- viesteillä, vanhempainilloissa ja huoltajatapaamisissa.
Vanhemmilla on mahdollisuus antaa palautetta koulun oppilashuoltotyöstä mm.
huoltajakyselyiden kautta.

Lukuvuonna 2020-2021 oppilaiden ja huoltajien kanssa yhdessä laaditaan jokaiselle luokalle
luokan hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on antaa oppilaille ja
huoltajille mahdollisuus sanoa näkemyksensä luokan hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin
liittyen, lisätä kodin ja koulun välistä yhteistyötä myönteisessä hengessä ja ottaa huoltajat
aktiivisemmin koulutyön suunnitteluun mukaan.

5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Vuorenmäen koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on tehnyt valmistelutyötä
oppilashuoltosuunnitelman laatimisessa. Tarkempi perehdyttäminen koulukohtaiseen
suunnitelmaan tapahtuu YS-ajan puitteissa.

Koulun oppilashuoltosuunnitelma päivitetään aina jokaisen lukuvuoden alussa.
Lukuvuosittaiset päivitykset tehdään samalla aikataululla kun koulun lukuvuosisuunnitelma.
Päivityksen aikataulu voi hieman vaihdella vuosittain.

Vastuu oppilashuoltosuunnitelman toteutuksesta on koulun rehtorilla. Jokainen opettaja
kuitenkin on vastuussa omalta osaltaan siitä, että toimii suunnitelman mukaisesti.

Vastuu suunnitelman seurannasta on rehtorilla ja koulun yhteisöllisellä oppilashuoltoryhmällä.
Seurannasta saatua tietoa käytetään oppilashuoltotoiminnan kehittämiseen. Jos
toimintatapoja oleellisesti muutetaan kehittämistyön pohjalta, siitä informoidaan huoltajia,
oppilaita ja keskeisiä yhteistyötahoja.
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