
OPPILASHUOLTO JA PEDAGOGINEN 
TUKI

Kuva ei liity aiheeseen, mutta kesä tulee 



3-portaisen tuen periaate

YLEINEN TUKI
TEHOSTETTU 

TUKI ERITYINEN TUKI

Lakisääteiset prosessit  sekä opetuksen ja tuen suunnittelu:

pedagogi
nen arvio, 

oppimis-
suunnitel

ma

pedagogi
nen 

selvitys

Erityisen 
tuen 

päätös ja 
HOJKS 

Eriyttäminen
Oppilaanohjaus
Oppilashuollon tuki
Tukiopetus
Osa-aikainen erityisopetus
Apuvälineet
Avustajapalvelut
Ohjaus ja tukipalvelut 

Oppimissuu
nnitelma S2

-oppilas, 
poikk. 

Lahjakas
Tms.

Tuen järjestäminen: joustavat ryhmittelyt, ryhmäkoko, samanaikaisopetus
Eriyttäminen
Oppilaanohjaus
Oppilashuollon tuki
Tukiopetus
Osa-aikainen erityisopetus
Apuvälineet
Avustajapalvelut
Ohjaus ja tukipalvelut

Eriyttäminen
Oppilaanohjaus
Oppilashuollon tuki
Tukiopetus
Osa-aikainen erityisopetus
Kokoaikainen erityisopetus
Apuvälineet
Avustajapalvelut
Ohjaus ja tukipalvelut 

Hallintopäätös avustaja- ja apuvälinetarpeesta myös yleisen ja tehostetun tuen oppilaille



Oppilashuolto ≠ 3-portainen tuki
Kunnan määrittelemä 

opiskelijahuollon 
ryhmä

Koulukohtainen 
yhteisöllinen  

moniammatillinen
oppilashuoltoryhmä

Edistää oppilaiden 
terveyttä, hyvinvointia 
turvallisuutta, sosiaalista 
vastuullisuutta, 
vuorovaikutusta ja 
osallisuutta, 
opiskeluympäristön 
terveellisyyttä + ARVIOI JA 
KEHITTÄÄ + yhteistyö 
oppilasedustajien ja 
vanhempainyhdistyksen 
kanssa

Oppilaan / huoltajan
suostumuksella
yksittäiselle oppilaalle 
järjestettävät koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon 
sekä psykologi- ja 
kuraattoripalvelut, sekä 
yksittäisen oppilaan 
asioiden käsittely 
monialaisessa ryhmässä.

Monialainen 
yksilökohtainen 

oppilashuoltoryhmä

Ohjaa, kehittää ja  
arvioi kunnan 
oppilashuoltoa koko 
KIRKKONUMMELLA

Toiminnan 
kohteena 

koko 
Kirkkonummi

Kirkkoharjussa 
kokoontuu 1/kk 

kokonaisena.

Käsittelee 
vain yhtä 
oppilasta. 
Vaihteleva 

kokoonpano, 
kokoontuu , 

kun tarve



3-portaisen pedagogisen tuen 
menettelytapa Jokirinteessä

Perhekeskustelut 
- Säännöllinen ja normaali 

yhteistyö
- Lv:n ja luokanopettajan 

vastuulla

Pedagoginen tukitiimi
- Seulontaa luokittain
- oppilaan 3-portaisen 

tuen valmistelu ja 
vastuiden 
osoittaminen

- Nivelvaihetyö
- Seuranta

- KOKOONTUU
1-6 ti 13.25-15
7-9 to 9.05-
11. Myös 
sopimuksen 
mukaan

Tuen lisääminen on 
oppilaan oikeus: 
Vaikka huoltaja 
vastustaa, oppilaan 
oppimisen tilanteesta 
voidaan keskustella  ja 
oppilas siirtää 
tehostettuun tai 
erityiseen tukeen 

Oppilashuollon päällikkö, eli 
johtava psykologi

- Oppilaan siirto erityiseen tukeen/pois 
erityisestä tuesta

- Edellyttää huoltajan kuulemisen
- Valituskelpoinen PÄÄTÖS

Pedagogiset 
suunnitelmat 
yhteistyössä 
huoltajan kanssa 
WILMAan. 
Pedagogisten 
asiakirjojen paperiv
ersioiden 
säilytys kanslian 
holvissa

Oppilas erityisopelle, 
koulupsykologille tms. 
oppimisen ongelmien 

vuoksi * 

Luokanopettaja/ 
lv lnfoaa kaikki 

oppilaan 
opettajat * 
tiedoista

Opettajan tai huoltajan 
kokemus oppilaan oppimisen 
tai käyttäytymisen haasteista

Huoli 
oppi
mises
ta

Suora erityisopettajan, 
oppilaanohjaajan, kuraattorin 

tai koulupsykologin konsultointi 
ja muu apu oppimisen 

ongelmien vuoksi *

*  Koulun/opettajan on saatava opetuksen 
järjestämisen kannalta välttämätön tieto



Yhteisöllinen oppilashuolto

Koulun  yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (1-9) 
koordinoi. Kokoontuu n. kerran kuukaudessa, mukaan 
kutsutaan oppilaita, vanhempainyhdistys ja muita 
sidosryhmiä
- Oppilashuollon kehittäminen 
- Valmistelee koulun oppilashuoltosuunnitelman sis. mm

- Oppilaiden suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
- Tasa-arvosuunnitelma
- Kriisisuunnitelma
- Suunnitelma kasvatus- ja kurinpitomenettelyistä

Yhteisöllinen oppilashuolto kuuluu kaikille: ARVO ja sen toteuttaminen:
HUOMAA KAVERI – KUUNTELE, TERVEHDI, KIITÄ, PYYDÄ ANTEEKSI.



Luokkainterventiot

Valmiit paketit löytyvät onedrivesta ”Psykologin ja 
kuraattorin ohjeistusta” -kansiosta seuraavista 
teemoista:
- STRESSINHALLINTA
- RENTOUTUMINEN
- TYÖRAUHA, YHTEISTYÖTAIDOT
- ERILAISUUS, TOISTEN HUOMIOIMINEN, 

KAVERITAIDOT
- TUNNETAIDOT



Oppilashuollolliset tarpeet voivat ilmetä tyypillisesti jatkuvina ristiriitoina tai 
epäselvinä poissaoloina

Jokirinteen koulun ristiriitojen ratkaisun toimintakulttuuri:

Ristiriitatilanne
Menettelytavan 

arviointi

Järjestyssääntö-
rikkomus, 

häiritsevän 
esineen 

talteenotto ym. 

Mielipaha, 
konflikti 

oppilaiden 
välillä

Pitkään 
jatkunut/haastav

a konflikti tai 
aikuinen 

osallisena RESTO

VerSo
koulutetaan 
opettajat ja 

oppilaat. 

toistuu

Perus-
opetuslain 
mukaisesti

Moni-
alainen 
asian-
tuntija 
ryhmä

Vakava 
lainvastainen 
tapahtuma

Poliisi/lastensuojelu



Epäselviin poissaoloihin puuttuminen



Kirkkoharjun oppilashuollollisen ohjauksen polut 

Lv:n ja luokan-
opettajan 
vastuulla:

- Perhe- ja 
oppimis-

keskustelut

Säännöllinen ja 
normaali yhteistyö

- Oppilaan 
toiminnan 

havainnointi

poissaolot, 
huomiomerkinnät,

kasvatus- ja 
kurinpito

Yksittäinen 
henkilö hoitaa 
yksittäistä asiaa

Oppilas tai 
perhe itse 
hakeutuu 

jonkun 
oppilashuollon  

henkilöstön   
asiakkaaksi

Yksilöllinen monialainen asiantuntijaryhmä
Oppilaan ohjaaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä 

psykologi- ja kuraattoripalveluihin sekä yksittäisen oppilaan 
asioiden käsittely monialaisessa ryhmässä . Ajat vaihtelevat. 
Laaditaan oppilashuoltokertomus, joka säilytetään E-talon 

kansliassa

Kaikilla 
velvollisuus 

tehdä 
”lastensuo-

jeluilmoitus,” 
kun huoli 

suuri

Vastuuhenkilö tai huoleen 
herännyt kutsuu 
oppilaan/huoltajan, tarjoaa 
asiantuntijajoukkoa suostumus-
lomakkeella.
Oppilas/huoltaja hyväksyy/ 
muokkaa tai hylkää

Opettajalle 
muu kuin ped. 

huoli

1
2

3

Oppilashuollon väen 
konsultaatiomahdollisuus 

torstaitiimi klo 8.15-9. 
neuvotteluhuone Vuokko

Jos perhe ei 
suostu ja 

tarve 
ilmeinen

seuranta



Kouluterveydenhuolto
• Kouluterveydenhuollon tehtäviin sisältyvät:
• oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
• vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
• oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen 

ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen 
yhteistyössä muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa 
jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen

• kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön 
hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta

• suun terveydenhuolto
• oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

• Huomioi tänä syksynä tullut ohje terveydenhoitajille lähettämisestä. 
Sairasta lasta ei lähetetä terveydenhoitajalle, vaan lapsi ohjataan tilaan, 
jossa ei ole muita. Sen jälkeen soitto kotiin ja huoltaja hakee.



Koulupsykologi
• Oppilaan tilanteen kartoitus yhteistyössä huoltajien ja opettajien kanssa, 

tukitoimien suunnittelu, yhteistyö sidosryhmien kanssa, tarvittaessa 
jatkotutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen

• Tukikeskustelut oppilaan kanssa
• Vanhempien ohjaus ja tukeminen kasvatukseen ja oppimiseen liittyvissä 

asioissa
• Koulupsykologin tutkimus tarvittaessa

• Koulupsykologi työskentelee mm. seuraavien asioiden parissa
• Tunne-elämä 38,93 % (esim. ahdistuneisuus, pelot, masentuneisuus, 

koulustressi)
• Oppiminen 28,26 % (esim. yleiset oppimisvaikeudet, kielelliset 

vaikeudet)
• Käyttäytyminen 18,77 % (esim. keskittymisvaikeudet, 

uhmakkuus/sääntöjen rikkominen)
• Koulunkäyntijärjestelyt 4,94 % (esim. kouluvalmiuden arviointi, 

koulunkäynnin nivelvaiheet, tuen tarpeen arviointi, opetusjärjestelyt)



Koulukuraattori
• Työn tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen 

kokonaiskehityksen tukeminen yhteistyössä koulun ja kodin kanssa.
• Työn kohteena on niin oppilas yksilönä kuin koko kouluyhteisö.
• Kuraattorin asiakkuuteen ohjautuminen voi tapahtua:

- Lapsi tai nuori ottaa itse yhteyttä
- Vanhemmat ottavat yhteyttä
- Opettaja / muu viranomainen huolestuu
- OHR-konsultaation kautta (Esim. Torstaitiimi)
- Kuraattori itse huomaa avun tarpeen

• Työtapoina: alkukartoitus, tukikeskustelut (mm. IPC-menetelmä), työpari -
työskentely, ryhmien ohjaaminen, konsultointi, palveluohjaus, 
verkostotyö.

• Kuraattori työskentelee mm. seuraavien asioiden parissa: käyttäytymisen 
haasteet, tunne-elämä (esim. masentuneisuus), perheasiat, 
koulunkäyntijärjestelyt, sosiaaliset suhteet, oppiminen.



huoli oppimisesta huoli olemisesta

- Keskustele lapsen/nuoren 
ja perheen kanssa nopeasti
- Konsultoi nimettömästi 
oppilashuollon edustajia : 
terkka, kuraattori, 
psykologi (soita tai tule 
torstaitiimiin)
- Kokoa monialainen 
asiantuntijaryhmä
- Hurjassa huolessa 
velvollisuus tehdä 
lastensuojeluilmoitus.

- Keskustele 
lapsen/nuoren ja 
perheen kanssa nopeasti.
- Konsultoi nimellä, erkka-
ope, opo, psykologi (soita 
tai tule torstaitiimiin).
- Tule tukitiimiin (opot 
koordinoi).
- Kömmi tuen portaikoissa 
ja kaavakeviidakossa, 
erkkaope auttaa.


