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Liite H 
Laajakallion koulun koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma 
lukuvuosi 2021-2022 
 

 
 
 
Koulukohtainen osuus sinisellä fontilla 
Arviointiosuus keväällä 2022 punaisella fontilla 

• Keväällä 2022 yhteisöllisen oppilashuollon arviointi lisätään loppuun 
 
 
 
Oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta. Ne ohjaavat 
oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa 
yhteistyössä. Suunnitelmat ovat:  

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka on luettavissa kunnan kotisivuilla.  

• Paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta, joka on 
luettavissa kunnan kotisivuilla.  

• Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma, joka liitetään lukuvuosisuunnitelmaan.  
 

Tämä oppilashuoltosuunnitelma on Laajakallion koulun lukuvuosisuunnitelman 2021-2022 liite 

6 ja se on laadittu seuraavien asiakirjojen pohjalta 

• Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013 

• Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 

• Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma 2016,  

ja sen päivitykset SVOL 26.5.2021  

• Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 – 2022  

 

Oppilashuoltotyössä toimitaan opetussuunnitelman mukaan soveltaen Kirkkonummen kunnan 

opetustoimen tuottamia ohjeita ja käyttäen oppilashuoltotyön lomakkeita (mm. Kolmiportaisen 

tuen prosessi; Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kirkkonummella; Oppilaan oppimisvalmiudet ja 

annettu tuki; Suostumuslomake oppilaan asian käsittelyyn monialaisessa 

asiantuntijaryhmässä; Oppilashuoltokertomus) sekä Wilman lomakkeita ja oppilashuollollisia 

muistioita. 
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Laajakallion koulun oppilashuoltosuunnitelma lukuvuodelle 2021 - 2022 
 
 

 
1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 

 
Kirkkonummella: 

 
Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuolto. Koulupsykologien, koulukuraattoreiden, 
kouluterveydenhoitajien ja opiskelijaterveydenhuollon asiantuntijoiden tehtävät 
liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhönkin. Palveluja tarjotaan oppilaille 
ja opiskelijoille, niin että ne ovat helposti saatavilla. Oppilashuollon palvelut 
jakaantuvat sivistystoimen ja perusturvan kesken. Sivistystoimi vastaa 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen psykologi- ja 
kuraattoripalveluista. Perusturva vastaa oppilashuoltoon liittyvistä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palveluista. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti kunnan 
omana palveluntuotantona. Kunnan omaa palveluntuotantoa täydennetään 
tarvittaessa ostopalveluna. Palvelut toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja 
terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja 
heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Oppilashuollon resurssit on kuvattu koulujen lukuvuosisuunnitelmien liitteenä 
olevissa oppilashuoltosuunnitelmissa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
palvelukuvauksissa. 

 
  Koulukuraattorit ja koulupsykologit 
 

Koulukuraattori- ja -psykologipalvelut ovat saatavilla esiopetuksesta toiselle 
asteelle. Työtä säätelevät lakisääteiset aikarajat. Opiskelijalle on järjestettävä 
mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai 
kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen 
jälkeen, kun opiskelija on keskustelua pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa 
keskustelu on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Mikäli koulun 
oma kuraattori tai psykologi ei pysty järjestämään keskustelua lakisääteisen 
aikarajan kuluessa, ollaan yhteydessä johtavaan koulupsykologiin.  
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Koulukuraattori ja -psykologi tukevat yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä 
terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä. Koulukuraattorin ja -
psykologin avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan ja lievennetään ja 
ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja 
opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Tarvittaessa opiskelija ohjataan saamaan 
muita palveluja kunnan yksiköissä tai erikoissairaanhoidossa.  

 
Koulukuraattori on sosiaalityön asiantuntija koulussa. Koulukuraattorityössä 
edistetään opiskelijan sosiaalista kasvua ja arjen sujumista, toimintakykyä ja 
vuorovaikutussuhteita. Työn tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin, sosiaalisen 
kehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistäminen.  
 
Koulupsykologi on lapsen ja nuoren psykologisen kehityksen ja psyykkisen 
hyvinvoinnin ja oppimisen psykologian erityisosaaja kouluyhteisössä. Työn 
tavoitteena on edistää opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia yksilöinä ja ryhmän 
jäseninä ja tukea oppimistavoitteiden savuttamista. Sekä koulukuraattorin että 
koulupsykologin työhön sisältyy asiakastyötä, konsultaatiota sekä kouluyhteisön 
hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä. 

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto  
Kouluterveydenhuollossa jatkuu lastenneuvolassa aloitettu lapsen kasvun ja 
kehityksen seuranta. Tavoitteena on tukea oppilaan terveellistä kasvua ja 
kehitystä ja siten luoda perustaa hyvälle aikuisuudelle. Kouluterveydenhoitaja on 
avainasemassa ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja tuen tarjoamisessa 
tehden tiivistä yhteistyötä huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa. 
Kouluterveydenhoitaja huolehtii yhdessä koululääkärin kanssa 
kouluterveydenhuollon tehtävien toteutumisesta. Kouluterveydenhuolto on 
lakisääteistä, ennaltaehkäisevää toimintaa. Kouluterveydenhoitaja tapaa kaikki 
oppilaat vuosittain määräaikaistarkastuksissa. Luokilla 1, 5 ja 8 toteutetaan laaja 
terveystarkastus, johon sisältyy koululääkärin tapaaminen yhdessä huoltajien 
kanssa. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja 
psykososiaalista terveydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen. Lisäksi 
pyritään löytämään mahdolliset sairaudet varhaisessa vaiheessa sekä 
tunnistamaan terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät ottaen huomioon koko 
perheen hyvinvointi. Terveydenhoitaja tapaa tihennetysti niitä oppilaita, joilla on 
terveydellisiä erityistarpeita tai jotka ovat erityisen tuen tarpeessa. Suun 
terveydenhuolto kutsuu suun terveystarkastukseen ensimmäisen, viidennen ja 
kahdeksannen vuosiluokan oppilaat.  

 
Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä 
kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa  
Hyvät työ- ja oppimisolosuhteet luovat edellytykset koko kouluyhteisön 
hyvinvoinnille, työkyvyn säilymiselle ja tulokselliselle oppimiselle. Kouluyhteisön 
ja oppimisympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan yhteistyössä 
koulun ja sen oppilaiden, kouluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön 
työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittavien muiden asiantuntijoiden 
kanssa.  
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Kouluyhteisön tulee olla terveellinen, turvallinen, esteetön ja esteettisesti 
viihtyisä. Tarkastuksessa huomioidaan fyysiset työolot, kuten sisäilman laatu, 
koulutyön ergonomia, tapaturmavarat, kalusteiden, sosiaalitilojen, säilytystilojen 
ja koulun siivouksen asianmukainen taso. Tarkastuksesta laaditaan raportti ja 
havaituista puutteista ja niiden korjaamisesta laaditaan suunnitelma. Arvioinnissa 
todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain 
  
Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä  
Kouluterveydenhuollon työntekijät yhteistyössä opetushenkilöstön ja muiden 
oppilashuollon työntekijöiden kanssa osallistuvat kouluyhteisössä oppilaiden 
terveyden edistämiseen ja terveystiedon vahvistamiseen. Terveystieto-
oppiaineen opetusta voidaan toteuttaa yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja 
muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.  
Kouluterveydenhuollossa toteutetaan oppilaan kehitysasteen mukaista 
terveysneuvontaa ja ohjausta. Yksilö- ja ryhmäneuvonnassa painotetaan 
kansanterveyden kannalta keskeisiä aiheita ja tekijöitä, joita esim. 
kouluterveyskysely nostaa esiin. Näitä ovat seuraavat: mielenterveys, 
seksuaalisuus, tartuntataudit, väkivalta, koulukiusaaminen, tapaturmien ehkäisy, 
turvallisuus, ravitsemus, painonhallinta, tupakoinnin, päihteiden ja huumaavien 
aineiden käytön ehkäisy, uni ja lepo, hygienia, suun terveys, liikunnallinen 
elämäntapa, tietokonepelit, tv-viihde ja viihde-elektroniikka. Yksilö- ja 
ryhmäneuvontaa toteutetaan suunnitelmallisesti ja koululaisten kehitykselliset 
tarpeet huomioiden. 

 
Muut oppilaan koulunkäynnin tukemiseen osallistuvat tahot koulussa  
Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja 
oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Oppilashuoltoa 
toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa ottaen 
huomioon opiskelijan ikä ja edellytykset.  
Peruskouluissa työskentelee yksi opetuspalvelujen yhteinen neuropsykiatrinen 
valmentaja, ja lisäksi voi työskennellä projektiluontoisesti muita työntekijöitä. 
Oppilashuoltotyössä varmistetaan, että työn ja vastuunjako eri toimijoiden kesken 
on selkeä. 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021-2022: 

 
Käytössä oleva oppilashuoltoresurssi ja oppilashuoltohenkilöstön 
toimintatavat: 

  
Kouluterveydenhoitaja: Vuositarkastuksia jatketaan ja koronan vuoksi vältetään 
luokkiin tuloa. Puhelinkontaktit ovat toivottavia ja vastaanottotilat ovat oppilaiden 
käytössä vain erikseen niin sovittaessa lastenneuvolatoiminnan vuoksi. Syksyllä 
tarjotaan / annetaan yli 12 -vuotiaille koronarokotus koulussa. 
 
Koululääkärille on mahdollisuus päästä ajanvarauksen kautta. Koululääkäri 
osallistuu myös lääkärintarkastuksiin. 

 
 
 



 

7 
 

 
Kouluterveydenhoitaja, -psykologi ja -kuraattori:  
Syyskuussa järjestetään yhteistä toimintaa ulkona kaikille luokille noin 30 
min./luokka opettajien etukäteen tekemän aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on 
ryhmäyttämisen lisäksi tehdä tutuksi oppilashuollon henkilöstö kaikille oppilaille. 

 
Kuraattorilla on 3 koulua ja noin 700 oppilasta, kuraattori on paikalla 
pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa (perjantaisin) ja tarvittaessa 
akuuttitilanteissa.  

  
Psykologilla on 2 koulua ja noin 800 oppilasta ja hän on paikalla pääsääntöisesti 
yhtenä päivänä viikossa (keskiviikkoisin) ja tarvittaessa akuuttitilanteissa. 
Koulupsykologin tutkimusjonoa ei syyskuun alkaessa ole.  

 
Koulupsykologi ja -kuraattori: Oppilaan havainnointi / luokan havainnointi 
onnistuu maskin ja visiirin avulla turvaetäisyyksiin. Mikäli oppilas on karanteenin 
tai poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vuoksi pois lähiopetuksesta, 
koulupsykologilla ja kuraattorilla on mahdollisuus käyttää etäyhteyttä niin 
sovittaessa. 

 
Neuropsykiatrinen valmentaja osallistuu tarpeen mukaan oppilaan tuen tarpeen 
ja tukimuotojen arviointiin yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön, opetus-
henkilöstön ja huoltajien kanssa. 
 

 
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 

 
2.1. Yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee oppilashuollon 

järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
 
Kirkkonummella: 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti Kirkkonummella toimii opetuksen 
järjestäjäkohtainen opiskelijahuollon ohjausryhmä, oppilaitoskohtaiset 
oppilashuoltoryhmät ja yksittäisen oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita 
käsittelevät tapauskohtaisesti koottavat asiantuntijaryhmät. Kaikki nämä ryhmät ovat 
monialaisia eli ryhmissä on opetushenkilöstön lisäksi koulu- ja opiskeluterveyden-
huoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan, kuin 
käsiteltävä asia edellyttää. 

 
Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja 
oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu 
kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Yhteisöllinen 
oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, 
toteuttamisesta ja arvioinnista. Yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää johtaa joko rehtori tai 
virka-apulaisrehtori. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat 
rehtorin/apulaisrehtorin lisäksi koulukuraattori, koulupsykologi, 
kouluterveydenhoitaja/opiskeluterveydenhoitaja, laaja-alainen erityisopettaja ja 7- 9-
luokilla opinto-ohjaajat. Lisäksi yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kutsutaan 
mukaan oppilaiden, huoltajien, oppilaitoksen henkilökunnan ja yhteistyötahojen 
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edustajia. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu ennalta sovitusti koulun 
tarpeiden mukaan. Kokouksista laaditaan vapaamuotoinen muistio. Yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän tehtävänä on oppilaiden terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen 
edistäminen ja seuranta. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä puuttuu akuutteihin 
hyvinvoinnin riskeihin. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä edistää ja seuraa 
kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 
edistää ja seuraa hyvinvointia (esim. kiusaamisen ehkäisy). Yhteisöllinen 
oppilashuoltoryhmä tiedottaa ja käsittelee seurannassa käytettävien tiedonkeruiden 
(esim. Kouluterveyskysely) tuloksista henkilöstöä, oppilaita, huoltajia ja 
yhteistyötahoja. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä edistää oppilaiden, huoltajien ja 
koko henkilöstön osallisuutta. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä yhtenäistää ja kehittää 
toimintatapoja. Lisäksi yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä edistää ja seuraa henkilöstön 
opiskeluhuoltotyöhön vaadittavaa osaamista. Oppilashuoltohenkilöstöntyöskentelyyn 
kuuluvat vierailut luokissa, oppituntien seuraaminen ja oppilaiden kanssa 
keskusteleminen. Oppilashuoltoryhmän jäsenet voivat kuulla tukioppilaita tai 
oppilaskunnan jäseniä. Oppilashuoltohenkilöstö on mukana suunnittelemassa 
erilaisiateemapäiviä, vanhempainiltoja, kouluun tutustumispäiviä, koulukohtaisia 
kyselyjä ja erilaisia koulun toimintakulttuurin kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja 
ohjelmia (esim. VERSO,Resto,KiVa-koulu, Askeleittain, Aggression portaat, 
sosiogrammit, ilmapiiri- ja kiusaamiskyselyt). 
erilaisia teemapäiviä, vanhempainiltoja, kouluun tutustumispäiviä, koulukohtaisia 
kyselyjä ja erilaisia koulun toimintakulttuurin kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja 
ohjelmia (esim. VERSO, KiVa- koulu, Askeleittain, Aggression portaat).  
 
 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu ennalta sovitusti oppilashuollon vuosikellon ja 
koulun tarpeiden mukaan 1 -3 kertaa lukukaudessa ja 5 kertaa lukuvuodessa (2 kertaa 
lukuvuodessa laajennettu yhteisöllinen oppilashuolto). 

 
Yhteisöllisen oppilashuollon kokoonpano: 

• koulunjohtaja Pia Jokinen, koollekutsuja ja puheenjohtaja  

• varajohtaja Tuulia Väkeväinen 

• laaja-alainen erityisopettaja Aapeli Savola kirjaa vapaamuotoisen muistion 

• luokanopettajat  

• koulunkäynninohjaajien edustaja 

• kouluterveydenhoitaja Nancy Carpelan   

• koulupsykologi Anna Reinikainen 

• koulukuraattori Tiina Linna 

• tarvittaessa myös edustus oppilaskunnan hallituksesta, vanhempainyhdistyksen 
hallituksesta, päiväkodista ja muista yhteistyötahoista esim. nuorisotoimi 

 
Yhteisöllisen oppilashuollon tehtävänä on Kirkkonummen kuntakohtaisen 
opetussuunnitelman mukainen työskentely ja toimintatavat kouluyhteisön ja -
ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
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Kuvaus oman koulun yhteisöllisen oppilashuoltotyön toimintatavoista ja -
malleista (esim. kummioppilas- tukioppilastoiminta, välituntitoiminta, 
ryhmätoiminta, vanhempainillat jne.) 
 
Laajakallion koulussa 4.luokan oppilaat toimivat kummeina 1. luokan oppilaille. 
Kummitoiminta jatkuu kuudennelle luokalle asti.  
 
Esi- ja alkuopetuksen toiminnallisen vuosikellon mukaisesti 1-2 vuosiluokkien oppilaat 
tekevät yhteistyötä oppimiskeskuksen Laajakallion päiväkodin ja yksityisen Touhula 
Laajakallion esiopetusryhmän kanssa. Nämä toimintatavat on kuvattu esi- ja 
alkuopetuksen toiminnallisessa vuosikellossa (Lukuvuosisuunnitelman liite). 
 
Oppilaiden osallisuutta lisätään oppilaskuntatyöskentelyllä sekä luokkatoimikuntatyötä 
kehittämällä. Oppilaskuntatyöhön on laadittu erillinen vuosikello 
(Lukuvuosisuunnitelman liite).  
 
Kiusaamiseen puututaan välittömästi, kun se tulee koulun tietoon. Huoltajia ja oppilaita 
kehotetaan ottamaan kiusaaminen rohkeasti puheeksi. Koteja tiedotetaan yleisellä 
viestillä, mikäli luokassa käsitellään kiusaamistapauksia. Kouluterveydenhoitaja kysyy 
kiusaamisesta tavatessaan vuoden aikana kaikki koulun oppilaat. Vuosittain 
tehtävässä oppilaiden hyvinvointi-, yhdenvertaisuus ja tasa-arvokyselyssä sekä Mitä 
kuuluu -kyselyssä kysytään myös kiusaamisesta. Koulun internetsivuilla on 
toimintaohjeet huoltajille ja oppilaille mahdollisen kiusaamisen sattuessa. 
 
Koulukuraattori ja koulupsykologi tai seurakunnan /kunnan nuorisotyö voivat pitää 
tarvittaessa luokissa ryhmäyttämistunteja tai ryhmätoimintaa, mikäli se koronaohjeiden 
mukaan on mahdollista. Koulun ja luokkien yhteisillä toimintasäännöillä ja kaikkien 
koulun aikuisten yhteistyöllä pyritään luomaan oppilaille turvallinen oppimisympäristö.  
 
Koulussa aloitettiin lukuvuonna 2018-2019 kouluttautuminen Verso-toimintaan. Verso-
mallin tarkoituksena on toimia sovittelun tukena. Koulutukseen osallistuminen jatkuu 
seuraavassa keskusta-alueen koulujen yhteisessä alueellisessa koulutuksessa. 
Koulunjohtaja, varajohtaja ja yksi johtoryhmän jäsen ovat käyneet Restokoulutuksen. 
 
Lapsenoikeusperustainen koulu -malliin liittyvät koulun käytänteet on kirjattu 1.-2., 3.-
4. ja 5.-6 vuosiluokkien Lapsen oikeuksien käsittelyn suunnitelmiin. Lapsen oikeudet 
ovat kehyksenä, johon liitetään jo olemassa olevia rakenteita; kiusaamisen vastaisuus, 
Mok- ja teematyöskentely, positiivinen pedagogiikka sekä tunnetaitokasvatus. Lapsen 
oikeudet ovat osana opetussuunnitelmaa useammassakin oppiaineessa.  Välineinä 
käytetään jokaisella vuosiluokalla mm. luokkakohtaista hyvinvointisuunnitelmaa sekä 
Hyvinvoinnin vuosikelloa. Hyvinvoinnin vuosikellon materiaali on ladattavissa 
seuraavasta linkistä: 
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-94a4-80cc0d619be4 
 

 

Vanhempainillat on pidetty elo-syyskuussa 2021 etänä.  
 

Koulussa toimii Laajakallion vanhempainyhdistys ry, joka yhteistyössä koulun kanssa 
pyrkii lisäämään oppilaiden hyvinvointia monin eri tavoin. Vanhempainyhdistyksen 
edustaja osallistuu yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamiseen (laajennettu 

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=22f675c8-f199-48ee-94a4-80cc0d619be4
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oppilashuolto) lokakuussa. Luokanopettaja ja oppilaskunnan ohjaava opettaja Veera 
Panula toimii lukuvuoden 2021-2022 yhteyshenkilönä ja on vieraana 
vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksissa toimien viestinviejänä sekä koulun 
että vanhempainyhdistyksen suuntaan. Kaikilla vuosiluokilla huoltajat osallistuvat 
luokkakohtaisen hyvinvointisuunnitelmaan laadintaan sekä sen toteuttamiseen. 
 
Laajennettuihin oppilashuollon kokouksiin pyydetään yhteistyökumppaneilta 
ehdotuksia yhteistyömuodoista sähköpostitse, koska koronan vuoksi tapaamiset eivät 
onnistu. Laajennetussa yhteisöllisessä oppilashuollossa näkökulmansa tuovat esille 
opetushenkilöstö, oppilaiden, vanhempainyhdistyksen ja esiopetuksen edustajien 
lisäksi vapaa-aikatoimen, kirjaston ja seurakunnan edustajat (tarvittaessa 
etäyhteyksin). 
 
Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tuetaan koronarajoitusten puitteissa erityisesti 
luokkakohtaisella toiminnalla ja kummitoiminnalla, hyvä kaveri -teemaviikolla, sekä 
koko koulun retkillä ja tapahtumilla, jos ne ovat mahdollisia kevätlukukaudella 2022. 
 
 

2.2. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt 
 
Kirkkonummella: 
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, 
kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon 
toteuttaminen ja kehittäminen.  
 
Ryhmää johtaa joko rehtori tai virka-apulaisrehtori. Rehtorin ollessa poissa johtaa 
ryhmää koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjattu rehtorin sijainen. Oppilashuoltoryhmä 
on monialainen ja siihen kuuluu rehtorin/apulaisrehtorin lisäksi kouluterveydenhoitaja, 
koulukuraattori, koulupsykologi, laaja-alainen erityisopettaja ja 7-9 -luokilla 
oppilaanohjaaja. Lisäksi oppilashuoltoryhmään voidaan kutsua mukaan oppilaiden, 
huoltajien, koulun henkilökunnan ja yhteistyötahojen edustajia asian ja toiminnan 
kannalta järkevällä tavalla. 
Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja ryhmässä voi olla mukana 
esim. nuorisotyöntekijä, seurakunnan edustaja tms. joka vaikuttaa nuorten arjessa. 
 
 
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä 
 

• vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja 
arvioinnista oppilaitoksessaan säädösten ja normien mukaisesti 

• suunnittelee ja toteuttaa opiskeluhuoltoa kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmän 
linjausten mukaisesti 

• laatii oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman kansallisen ohjauksen ja 
paikallisen opiskeluhuollon ohjausryhmän linjausten mukaisesti 

 
 

OPPILASHUOLTO-

RYHMÄ 

Kokoontuminen ja 
kokoonpano 

Tehtävät Kirjaami-
nen 
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Kokoontuu ennalta 
sovitusti koulun tarpeiden 
mukaan 

 

 

• rehtori/virka-

apulaisrehtori, 

koollekutsuja ja 

puheenjohtaja 

• tarvittaessa 

apulaisrehtori, 

mahdollisesti 

ryhmän 

kokousmuistioi

den kirjaaja 

• koulukuraattori 

• kouluterveyden

hoitaja 

• koulupsykologi 

• laaja-alainen 

erityisopettaja 

• oppilaanohjaaj

a 

• tarvittaessa 

opettaja-

/oppilasedustu

s, koulun 

henkilökunnan 

tai 

yhteistyötahon 

edustaja  

 

 

• Vastaa koulun 

oppilashuollon 

suunnittelusta, 

kehittämisestä, 

toteuttamisesta ja 

arvioinnista. 

• Ryhmä laatii koulun 

oppilashuolto-

suunnitelman, 

edistää yhteisön 

hyvinvointia ja 

turvallisuutta sekä 

toteuttaa ja kehittää 

muuta yhteisöllistä 

oppilashuoltoa. 

• Ryhmän käyttämiä 

keinoja voivat olla 

esim. 

kouluterveyskyselyn 

jalkauttaminen, 

luokkien 

hyvinvoinnin 

seuranta 

sosiogrammien, 

ilmapiiri- ja 

kiusaamiskartoituste

n avulla. 

• Ryhmää johtaa 

rehtori tai virka-

apulaisrehtori. 

Vapaa-
muotoinen 
muistio 

 

 

OPPILASHUOL-

LON 

TYÖNTEKIJÄN 

KONSULTOINTI 

Kokoontuminen 

ja kokoonpano 

Tehtävät Kirjaaminen Muuta 

huomioitavaa 

Suoraan yhteys 

oppilashuolloin 

työntekijään 

Wilman kautta tai 

puhelimitse ajan 

sopimiseksi. 

• yksittäiset 

opetuksen/ 

oppilashuollon 

työntekijät 

keskenään 

• Opettajan on 

mahdollista 

konsultoida 

oppilashuollon 

työntekijää / 

muuta 

asiantuntijaa 

Kouluilla ei ole 

kirjaamisvel-

voitetta ellei 

sovita suunnitel-

mallisista jatko- 

toimenpiteistä. 
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 asiassa, joka 

koskee 

oppilasryhmän 

tai yksittäisen 

oppilaan 

terveydentilaa/

hyvinvointia. 

• Konsultointi 

tehdään 

työntekijöiden 

keskenään 

sopimalla 

ajalla. 

 
 
 
 
 

Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Laajakallion koulun monialaisen oppilashuoltoryhmän jäsenet/  
Koulunjohtaja Pia Jokinen 
Varajohtaja Tuulia Väkeväinen  
Turvallisuusvastaava Mari Sotejeff  
Erityisopettaja Aapeli Savola  
Kouluterveydenhoitaja Nancy Carpelan 
Koulupsykologi Anna Reinikainen 
Koulukuraattori Tiina Linna 

 
 

Laajakallion koulun osalta toimintamallit ja käytänteet on kuvattu suunnitelman 
loppuun liitetyssä osiossa  ”Koulukohtaisen oppilashuoltotyön muodot ja käytänteet 
Laajakallion koulussa 2021-2022”). 

 
 

2.3. Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen 
kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä 
 
Kirkkonummella: 

 
Oppilashuollon keskeiset yhteistyötahot sivistystoimessa ovat suomenkielisen ja 
ruotsinkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen toimijat. Keskeiset yhteistyötahot 
perusturvassa, ovat perheneuvola, nuorten mielenterveyspalvelut, perhepalvelut ja 
lastensuojelu. Lisäksi oppilashuolto tekee yhteistyötä erikoissairaanhoidon lasten ja 
nuorten neurologian, psykiatrian ja foniatrian poliklinikkojen sekä nuorten varhain-
työryhmän kanssa. Oppilashuollon yhteistyötahot ja niiden toimintatavat on raportoitu 
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lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvauksissa, jotka löytyvät kunnan 
kotisivuilta strategioista. 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Koulun kuvaus yhteistyökäytännöistä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa (esim. 
nuorisopalvelut, kolmas sektori). 
 
Lukuvuonna 2021-2022 yhteistyötä pyritään järjestämään alla kuvatun mukaisena ja 
mahdollisin etäyhteyksin niin kauan kuin kokoontumisrajoitukset ym. muut suositukset 
ovat voimassa (Nämä vaikuttavat esimerkiksi seurakunnan aamunavauksiin. 
Kirjastoauto käy perjantaisin ja lainaaminen tapahtuu koronaohjeistuksen mukaisesti.) 

 
Olosuhteiden salliessa esim. etäyhteyden tai ulkona tapahtuvan toiminnan 
puitteissa:  
 
Seurakunta järjestää koululla päivänavauksia noin yhden kerran kuukaudessa ja ohjaa 
tarvittaessa koulussa erilaisia ryhmäytymis- tai kiusaamisenehkäisyryhmiä. Lapsia ja 
perheitä ohjataan tarvittaessa seurakunnan sururyhmiin.  
 
Kirjastoauto käy koululla perjantaisin. 
 
Yhteistyötä vapaa-aikatoimen kanssa on tehostettu ja monipuolistettu koulun 
laajenemisen jälkeen. Harrastustoimintaa esitellään koululaisille vuosittain ja kaikki 
luokka-asteet ovat toimineet yhdessä Harrastuspakun ohjaajien kanssa liikunnallisten 
tuokioiden merkeissä. Urheiluseurat ovat kulkuvana lukuvuonna mukana 
HarrastusSankareiden toiminnassa. 
Ennaltaehkäisevä päihdetyö suuntautuu nuorisotoimen osalta kuudesluokkalaisiin ja 
viidesluokkalaisille annetaan ohjausta sosiaalisen median käytöstä. 
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattu oppilashuollon keskeisiä 
yhteistyökumppaneita kuten perheneuvola, nuorisotoimi ja lastensuojelu. Kunnan 
erikoissairaanhoidon kautta lääkärin lähetteellä oppilas voi päästä esimerkiksi 
neurologisiin tai neuropsykologisiin jatkotutkimuksiin. Koululääkäri kirjoittaa lähetteen. 
Usein lähetteen liitteeksi tarvitaan koulupsykologin lausunto ja / tai luokanopettajan 
kuvaus lapsen tilanteesta. Yhteistyökumppanina toimii usein myös neuropsykiatrinen 
valmentaja. 

 
Kirkkonummella Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä palvelee lapsia ja nuoria. 
Kuntoutusryhmään kuuluu lääkäri, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti 
sekä lastensuojelun ja oppilashuollon edustajat. Ryhmän tavoitteena on tarjota 
lisäapua silloin, kun: 

• lapsi tarvitsee lisätutkimuksia perusturvan tai erikoissairaanhoidon piirissä 

• erikoissairaanhoidon palaute vaatii moniammatillista käsittelyä 

• lapsen tilanne vaatii hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä  

Laajakallion koulu tekee yhteisyötä poliisin kanssa tarpeen mukaan tilanteissa, joissa 
oppilaan turvallisuus on vaarantunut.  
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Yhteistyötä ohjaavat Laajakallion koulun toimintaohjeet äkillisissä kriisi- ja 
uhkatilanteissa eli kriisisuunnitelma. 
 

 
2.4. Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä 

kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa 
 
Kirkkonummella: 
Hyvät työ- ja oppimisolosuhteet luovat edellytykset koko kouluyhteisön hyvinvoinnille, 
työkyvyn säilymiselle ja tulokselliselle oppimiselle. Kouluyhteisön ja 
oppimisympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan yhteistyössä koulun ja sen 
oppilaiden, kouluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, 
työsuojeluhenkilöstön ja tarvittavien muiden asiantuntijoiden kanssa. Kouluyhteisön 
tulee olla terveellinen, turvallinen, esteetön ja esteettisesti viihtyisä. Tarkastuksessa 
huomioidaan fyysiset työolot, kuten sisäilman laatu, koulutyön ergonomia, 
tapaturmavarat, kalusteiden, sosiaalitilojen, säilytystilojen ja koulun siivouksen 
asianmukainen taso. Tarkastuksesta laaditaan raportti ja havaituista puutteista ja 
niiden korjaamisesta laaditaan suunnitelma. Arvioinnissa todettujen puutteiden 
korjaamista seurataan vuosittain. 
 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021—2022    
 
Koko kouluyhteisön hyvinvointi ja kouluympäristön fyysinen ja psyykkinen turvallisuus 
ohjaa vahvasti Laajakallion koulun toimintaa: suunnittelua, valintoja ja päätöksiä sekä 
arjen käytänteitä. 
 
Covid 19- / Koronavirusepidemian huomioon ottaminen koulutyössä: 
 
Opetus järjestetään alla oleviin ohjeistuksiin ja suosituksiin sekä Kirkkonummen 
opetustoimen ja Laajakallion koulun varautumissuunnitelmaan perustuen: 
 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 
suositukset opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille 
koronavirusepidemiaan liittyen  

• Kirkkonummen opetustoimen ohjeet  

• Laajakallion koulun lukuvuoden 2021-2022 koulun aloittamista koskeva tiedote 
koteihin 

• Varautumissuunnitelma poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä varten. Lukuvuosi 
2021-2022 Laajakallion koulu. (Lukuvuosisuunnitelman liite) 

• Jatkuva seuraaminen ja tiedottaminen koronan ajankohtaisen tilanteen suhteen 
esim. Kirkkonummen tartuntatautiyksikön päivittyvät ohjeet 

• Karanteeniin joutuvien oppilaiden osalta tehtävät POL 18 § hallintopäätökset ja 
heidän ruokailuunsa liittyvät kyselyt 
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Turvallisuuteen liittyvät raportit, tarkastukset ym.  
 
Lukuvuonna 2021-2022 riskien arviointi suoritetaan lokakuun loppuun mennessä. 
Samalla päivitetään riskien arviointiin liittyvä Koronaviruksen huomiointi -raportti.  
 
Työilmapiirimittauksissa ei ole havaittu ongelmia pois lukien työn kuormittavuuden 
selkeä kasvu koronan ja säästötoimien myötä. Opettajien ja henkilökunnan osalta 
lukuvuonna 2020-2021 haasteena jatkuvat poikkeuksellisen tilanteen aiheuttama 
kuormitus ja erityisjärjestelyt. Henkilökunnan väliseen vuorovaikutukseen ja 
yhteisöllisyyteen sekä jaksamiseen pyritään lukuvuonna löytämään uusia 
toimintatapoja.  

 
Lukuvuonna 2020-2021 toteutui palo- ja pelastustoimen tarkastus 4.12.2020.  
Lukuvuonna 2021-2022 on vuorossa paloturvallisuuden itsearvionti ja 
turvallisuuskoulutus.  
Koulussa harjoitellaan säännöllisesti ulospoistumista useamman kerran lukuvuoden 
aikana. Sisälle poistuminen tehdään luokkakohtaisesti Pelastussuunnitelman 
ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Laajakallion koulussa suoritettiin työterveyshuollon työpaikkaselvityskäynti 
11.10.2018. AVIRAn ohjeiden mukaisesti selvityskäynti tehdään kolmesta viiteen 
vuoden välein.  
 
Espoon seudun ympäristöterveys suoritti Laajakallion koulussa valvontasuunnitelman 
mukaisen terveydellisten olojen tarkastuksen kevään 2021 aikana. Tarkastukset 
tehdään kolmen vuoden välein. Tarkastuskertomuksessa ilmeni vähäisiä puutteita, 
joiden vuoksi ilmanvaihdon toiminnallisuus, pajan ilmanvaihtohuuvan toiminta ja tilan 
151 halkeama ulkoseinän vieressä sekä siivoustilan 150 sekä liikuntasalin 
pintavaurioiden korjaus tulee huomioida kunnostustoimenpiteissä. 
 
Raksystems suoritti kuntokartoituksen keväällä 2021 ja kesän 2021 aikana 
Laajakallion oppimiskeskukseen tehtiin ulkoremontti. 

 
 

2.5. Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 
 
Kirkkonummella: 
Kouluterveydenhuollon työntekijät yhteistyössä opetushenkilöstön ja muiden 
oppilashuollon työntekijöiden kanssa osallistuvat kouluyhteisössä oppilaiden 
terveyden edistämiseen ja terveystiedon vahvistamiseen. Terveystieto-oppiaineen 
opetusta voidaan toteuttaa yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja muun 
oppilashuollon henkilöstön kanssa.  
Kouluterveydenhuollossa toteutetaan oppilaan kehitysasteen mukaista 
terveysneuvontaa ja ohjausta. Yksilö- ja ryhmäneuvonnassa painotetaan 
kansanterveyden kannalta keskeisiä aiheita ja tekijöitä, joita esim. kouluterveyskysely 
nostaa esiin. Näitä ovat seuraavat: mielenterveys, seksuaalisuus, tartuntataudit, 
väkivalta, koulukiusaaminen, tapaturmien ehkäisy, turvallisuus, ravitsemus, 
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painonhallinta, tupakoinnin, päihteiden ja huumaavien aineiden käytön ehkäisy, uni ja 
lepo, hygienia, suun terveys, liikunnallinen elämäntapa, tietokonepelit, tv-viihde ja 
viihde-elektroniikka. Yksilö- ja ryhmäneuvontaa toteutetaan suunnitelmallisesti ja 
koululaisten kehitykselliset tarpeet huomioiden. 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Laajakallion koulussa toteutetaan lapsen kehitysasteen mukaista terveysneuvontaa ja 
– ohjausta kaikissa terveystarkastuksissa sekä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan ja 
myös kouluterveydenhoitajan suorittamien luokkavierailuiden kautta. Tarvittaessa 
tehdään yhteystyötä luokanopettajan kanssa.  
 
Päihdesuunnitelman ja ennaltaehkäisevän päihdekasvatuksen merkitys on kasvanut 
Laajakallion ja Tolsan alueen ja palveluiden laajenemisen vuoksi.  

 
 

2.6. Järjestyssäännöt 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021-2022 
 
Koulu päivittää lukuvuosittain järjestyssäännöt yhteistyössä koulun opetushenkilöstön, 
oppilaiden ja huoltajien kanssa. 
 
Laajakallion koulun järjestyssäännöt päivitettiin uutta opetussuunnitelmaa vastaaviksi. 
Ne astuivat voimaan 1.8.2016. Järjestyssäännöt löytyvät lukuvuosisuunnitelman 
liitteestä. Oppilaskunta ja vanhempainyhdistys ottavat kantaa järjestyssääntöihin 
vuosittain syys-lokakuussa.  
 
15.9.2020 pidetyssä oppilaskunnan hallituksen kokouksessa järjestyssäännöt 
hyväksyttiin sellaisenaan. 

 
 

2.7. Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 
 
Kirkkonummella: 
Poissaoloihin puututaan pääkaupunkiseudulla kehitetyn Lape-mallin ”Poissaolojen 
seuranta ja niihin puuttuminen”- mallin mukaan.  
Poissaolojen ennaltaehkäisemiseksi yhteisöllisen opiskeluhuollon keinoin lisätään 
oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Oppilaiden läsnäoloa kouluissa seurataan 
systemaattisesti ja jatkuvasti.  
Opettajalla on lain mukainen velvoite puuttua poissaoloihin, mikäli hänelle nousee 
asiasta huoli. Jos oppilaan poissaoloista herää huoli, luokanopettaja/luokanvalvoja 
keskustelee asiasta oppilaan kanssa ja sopii mahdollisesta yhteydenotosta 
oppilashuollon työntekijään.  
Tarvittaessa (kun poissaoloja on yli 50 h) 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 ulkopuolisia tahoja konsultoidaan ja 
tehdään yhteistyötä heidän kanssaan.  
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Mikäli tukitoimet ja seurantapalaverit eivät auta ja poissaoloja kaikesta huolimatta on 
jatkuvasti ja runsaasti (yli 70 h), 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 ja huoltajien kanssa 
tehty yhteistyö. Sovitaan myös seurantapalaverin ajankohta ja vastuuhenkilö oppilaan 
asioissa. 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021-2022 
 
Laajakallion koulussa poissaoloihin puututaan kuntakohtaisen toimintaohjeen 
mukaisesti (LAPE). Laajakallion koulussa suoritetaan systemaattisesti 
koulupoissaolojen seurantaa. Koronaepidemian aikana poissaolojen seuranta ja 
tilastointi on kirjattu oppilashuollon erityisiin seurantakohteisiin.  
 
Yhteisöllisen oppilashuollon kokous 25.8.2021 

Laajakallion koulu on järjestänyt opetusta ja toimintojaan Opetushallituksen antamien 
koronasuositusten mukaisiksi. Poikkeuksellisen tilanteen jatkuessa oppilaiden 
hyvinvointia seurataan ja tuetaan suunnitelmallisesti.  Oppilaiden poissaolomääriä ja 
syitä tulee tarkastella, sekä huolehtia mm. tukiopetuksen ja oppisopin avulla siitä, ettei 
oppilas jää jälkeen opinnoissaan poissaolon tai koronatilanteen vuoksi. 

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi luokanopettajat seuraavat tarkasti oppilaiden 
hyvinvointia ja opinnoissa mukana pysymistä. Etätukiopetus on mahdollista. 

 
2.8. Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 

 
Kirkkonummella: 
Koulutapaturmilla tarkoitetaan oppilaalle koulumatkalla (eli matka kotoa kouluun ja 
koulusta suoraan kotiin), koulussa muualla koulutuntien aikana koulutyötä suorittaessa 
tai koulun järjestämissä opettajan valvomissa tilaisuuksissa sattunutta tapaturma. 
Kouluilla järjestetään myös eri järjestöjen toimintaa, joissa sattuneet tapaturmat eivät 
ole koulutapaturmia.  
Tapaturmien ehkäisy kuuluu osaksi kokonaisvaltaista turvallisuuden edistämistä 
koulussa. Turvallisuussuunnittelun tulee pohjautua aina koulukohtaisten uhkatekijöiden 
selvittämiseen, jota edistetään jatkuvalla koulu- ja koulumatkatapaturmien seurannalla 
sekä säännöllisesti tehtävällä opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 
tarkastuksella.  
Opetushenkilöstön vastuulla on toteuttaa opetussuunnitelman perusteiden mukaista 
opetusta tapaturmista ja turvallisuudesta. Lisäksi koulun johdon tulee huolehtia, että 
koulussa on riittävästi ensiaputaitosta henkilökuntaa, jotta toiminta hätätilanteessa on 
mahdollisimman tehokasta ja loukkaantunut henkilö saadaan mahdollisimman nopeasti 
hoitoon. Opettajien ja muun koulun henkilökunnan ensiaputaitoja ylläpidetään 
säännöllisillä koulutuksilla.   
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Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Jos oppilaalle sattuu koulumatkalla tai koulupäivän aikana tapaturma, terveydenhoitaja 
tai opettaja arvioi tilanteen, antaa ensiapua ja ottaa yhteyttä vanhempiin. 
Terveydenhoitaja auttaa tarvittaessa hoitoonohjauksessa.  

 
Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu lapsen turvallisuudesta siihen saakka, kunnes 
vastuu lapsen hoidosta on siirtynyt huoltajalle. Tapaturmasta tehdään koulussa 
Wilmaan tapaturmailmoitus ja saatuaan tiedon tapaturmailmoituksesta koulusihteeri 
siirtää asiakirjan vakuutusyhtiöön mahdollista korvaushakemusta varten. 
Tapaturmailmoituksen kopio tallennetaan arkistoon. Laajakallion koulussa on suoritettu 
systemaattisesti koulutapaturmien seurantaa. 
 
Henkilökunnan ensiapuvalmius on tarkistettu ja kirjattu elokuussa 2021. 
Ensiapuvalmiuden päivitys 3 henkilökuntaan kuuluvan osalta on sovittu kunnan 
tarjoamalla koulutuksella syyslukukauden 2021 aikana.  
Turvallisuuskävely (henkilökunnan perehdytys erityisesti uusien työntekijöiden 
kohdalla) järjestetään lukuvuosittain syyslukukauden alussa. Koulun 
turvallisuusvastaava huolehtii ensiapukaappien täydentämisestä tarpeen mukaisesti. 
Koulunjohtaja ja turvallisuusvastaava hoitavat lukuvuosittaisen riskienarvioinnin 
toteutumisen ja sen kirjaamisen.  
Pelastussuunnitelma päivitetään lukuvuosittain ja vuorovuosina toteutuu palotarkastus 
tai turvallisuuden omavalvonta tai turvallisuuskoulutus. 

 
 
  

2.9. Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja 
käyttöön puuttuminen 
 
Kirkkonummella: 
Kunnassa on päihdestrategia ja jokaisessa koulussa on oltava suunnitelma päihteitten 
käytön ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.  
Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä 
edellyttää päihteiden vastaisen työn kehittämistä kouluyhteisössä. Tavoitteena on 
tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päihteiden kanssa vaikeuksiin 
joutunut lapsi tai nuori ja puuttua hänen elämäntilanteeseensa. Alle 18-vuotiaiden 
päihteiden käyttöön puututaan. Koulujen ja opiskeluhuollon henkilökuntaa koulutetaan 
päihteiden käytön tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen.  
Koulussa käsitellään päihteiden ja tupakkatuotteiden käytön terveydellisiä ja 
sosiaalisia vaikutuksia sekä riippuvuuden syntymistä ja merkitystä osana normaalia 
opetusta. Lisäksi järjestetään erillistä päihdevalistusta. Yleinen asennevaikuttaminen 
sekä itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamiseen tähtäävät keinot ovat keskeisiä 
päihteiden käyttöä ehkäiseviä toimia. Vanhempainilloissa/koko perheelle tarkoitetuissa 
tilaisuuksissa annetaan ajankohtaista tietoa päihdeasioista sekä vahvistetaan 
vanhemmuutta nuorten elämänhallintataitojen kehittämiseksi.  
Mitä varhaisemmassa vaiheessa puututaan päihteiden käyttöön, sitä suurempi 
mahdollisuus on vaikuttaa ja ehkäistä kierteen paheneminen. Epäilyn herätessä 
opiskelija ohjataan terveydenhoitajan luokse, jossa sovitaan jatkotoimenpiteet. 
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Vanhempiin otetaan yhteyttä ja tarvittaessa otetaan yhteyttä verkoston muihin 
toimijoihin. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö kotien kanssa 
päihteidenkäyttötilanteissa on tärkeää. Tarvittaessa järjestetään verkostokokouksia ja 
lapsi tai nuori ohjataan asianmukaiseen hoitoon.  
Laki velvoittaa opetus- ja oppilashuollon henkilöstöä lastensuojeluilmoituksen 
tekemiseen, jos on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon 
tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 
lastensuojelutarpeen selvittämistä, salassapitosäännösten estämättä. 
Lastensuojeluilmoitus johtaa lapsen tai nuoren ja huoltajan tilanteen arviointiin ja 
tarvittaessa laajempaan lastensuojelun tarpeen selvitykseen.  
 

Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Opetussuunnitelmaan liittyen asioita käsitellään eri oppiaineiden tunneilla oppilaan 
ikäkausi huomioiden. Kouluterveydenhoitaja sekä muut oppilashuollon työntekijät ovat 
omalta osaltaan mukana ennalta ehkäisevässä työssä sekä puuttumistapauksissa. 
 
Ehkäisevä päihdetyö on kutsuttu pitämään valistusta kuudennen luokan oppilaille. 
 
Kouluun on Veikkolan koulun päihdesuunnitelmaa pohjana käyttäen, yhdessä 
oppilashuoltohenkilöstön kanssa laadittu oma lukuvuosittain päivitettävä 
päihdesuunnitelma, jossa on ohjeistus erilaisten tilanteiden varalle.  

 
 

2.10. Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 
 
Kirkkonummella: 
Kuljetusjärjestelyt koskevat oppilaita, joilla on perusopetuslain 32 §:n mukaisesti ja 
sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti oikeus maksuttomaan 
koulukuljetukseen.  
  
Kuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista liikennettä käyttäen. Tällöin oppilaalle 
myönnetään matkakortti, joka oikeuttaa käyttämään reittiliikennettä. Tilausliikennettä 
(taksi tai tilausbussi) käytetään toissijaisesti täydentämään julkista liikennettä.   
 
Kuljetuksen vuoksi koululla odottavalle oppilaalle järjestetään perusopetuslain 32 §:n 4 
momentin mukaisesti mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Odotusaikana oppilaalle 
voidaan järjestää mahdollisuus esimerkiksi kotitehtävien suorittamiseen tai muuhun 
koulutyötä tukevaan toimintaan. 
 
Koulukuljetukset ovat osa koulun toimintaa. Oppilaat saavat osana perusopetusta 
valmiudet liikkua turvallisesti liikenteessä. Liikennekasvatukseen osallistuvat kotien ja 
koulujen lisäksi myös esimerkiksi lähipoliisi ja tilausliikenteen 
koulukuljetusliikennöitsijät. Keskeistä on turvallisuutta edistävien toimintatapojen ja 
asenteiden omaksuminen. Koulumatkaliikennettä koskevan opastuksen lisäksi 
oppilaille voidaan jakaa esimerkiksi liikenneturvallisuutta käsittelevää materiaalia.  
Koulun opetussuunnitelma voi sisältää ohjeita oppilaiden koulumatkan turvallisuuden 
lisäämiseksi. Koulukuljetuksissa käytettävät tilausajoneuvot on merkitty 
koulukuljetustunnuksin. Julkisessa liikenteessä oppilaat noudattavat sitä koskevia 
ohjeistuksia ja toimintatapoja. 
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Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Koulu määrittelee, miten kuljetusoppilaiden ohjattu toiminta järjestetään.   
 
Laajakallion koulun kuljetusoppilaat kulkevat HSL:n linjaliikenteellä. Lyhyet odotusajat 
eivät edellytä ohjattua toimintaa. Tarvittaessa, tilapäisesti, kuljetusoppilaat odottavat 
valvotusti koulun tiloissa.  

 
 

2.11. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja 
väkivallalta 

2.11.1. Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen  
puuttuminen 

2.11.2. Edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla 
2.11.3. Yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta  

sekä teon tekijän että sen kohteena olevan osalta 
2.11.4. Yhteistyö huoltajien kanssa 
2.11.5. Yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa 
2.11.6. Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle,  

oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille 
2.11.7. Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021-2022  
 
Koulun suunnitelma, joka sisältää lukujen 2.11.1–2.11.7 asiat. löytyy 
lukuvuosisuunnitelman liitteestä S..  
 

 
2.12. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

2.12.1. Kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat  
äkillisissä kriisitilanteissa 

2.12.2. Johtamisen periaatteet, yhteistyö ja vastuunjako kriisitilanteissa ja  
niihin varautumisessa 

2.12.3. Sisäisen ja ulkoisen sekä koulun ja opetuksen järjestäjän välisen  
tiedottamisen ja viestinnän periaatteet 

2.12.4. Psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 
2.12.5. Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle,  

oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille 
2.12.6. Toimintavalmiuksien harjoittelu 
2.12.7. Suunnitelman arviointi ja päivittäminen 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021-2022  
 
Koulun suunnitelma, joka sisältää lukujen 2.12.1–2.12.7. asiat löytyy 
lukuvuosisuunnitelman liitteestä R nimellä kriisisuunnitelma. 
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Turvallisuuskävelyt järjestettiin henkilökunnalle syyskuun 2021 aikana. 
Lukuvuoden ensimmäinen poistumisharjoitus pidetään luokkakohtaisesti lokakuun 

loppuun mennessä. 

 

OHJE: Kriisisuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Kriisisuunnitelma 
käydään henkilöstön kanssa läpi lukuvuoden alussa. Kriisisuunnitelmia säilytetään 
sovitussa paikassa koululla. Poistumis- ja suojautumisharjoitus tehdään kouluilla 
lukuvuosittain. Henkilökunnan turvallisuuskoulutus/ turvallisuuden omavalvonta ja 
palotarkastus tehdään joka toinen vuosi.  

 
 

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 
 
Kirkkonummella: 
Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja 
yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulussa oppilashuolto on kaikkien 
kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden 
tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. 
 
3.1. Pedagogisen oppilashuoltotiimin toiminta (vertaa 3.5.) 

Kirkkonummella: 
Koulu voi muodostaa pedagogisen oppilashuoltotiimin/pedagogisen tukitiimin, joka 
tukee oppimista, tunnistaa, ehkäisee ja lieventää oppimisen esteitä. Pedagoginen 
oppilashuoltotiimi käy läpi lukuvuosittain koulun kaikkien opetusryhmien oppilaiden 
pedagogisen tuen tarpeen. Tiimi suunnittelee, ohjaa ja seuraa oppilaiden saaman 
pedagogisen tuen toteutumista. pedagogisen tukitiimin käytössä on oppilaiden 
pedagoginen tukilomake. Pedagoginen tukitiimi käsittelee oppilaiden pedagogiset 
arviot ja selvitykset. Pedagogisen tukitiimin kokouksista laaditaan vapaa muistio. 
Pedagogisen tukitiimin kokoonpano ja toiminta määritetään koulun 
lukuvuosisuunnitelmassa. Pedagogisen tukitiimin jäseniä voivat esimerkiksi olla 
oppilaan/opetusryhmän opettaja, laaja-alainen erityisopettaja, yläkouluissa opinto-
ohjaaja sekä tarvittaessa apulaisrehtori, S2-opettaja, opetuksen/oppilashuollon 
työntekijöitä. 
 
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Oppilasta opettavat 
opettajat laativat pedagogisen arvion. Tarvittaessa hyödynnetään oppilashuollon 
asiantuntijoiden konsultaatiota, jotta saadaan käsitys oppilaan kokonaistilanteesta. 
Päätetty ajankohta tehostetun tuen aloittamisesta, jatkamisesta tai päättymisestä 
kirjataan pedagogiseen arvioon ja suositeltavaa olisi, että ajankohta kirjattaisiin myös 
oppilaan oppilashallinto-ohjelmaan.  
 
Tehostetun tuen pedagogiset tavoitteet ja toimet suunnitellaan oppimissuunnitelmaan 
yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja oppilasta opettavien kanssa. Mikäli tehostetun tuen 
antamisesta huolimatta oppilaan kehitys ei etene toivotulla tavalla, aloitetaan 
pedagogisen selvityksen valmistelu erityisen tuen päätöstä varten.  
 
Oppilasta opettavat opettajat valmistelevat pedagogisen selvityksen. Pedagogiset 
arviot ja selvitykset käsitellään tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä oppilashuollon 
henkilöstön kanssa joko pedagogisissa oppilashuoltotiimeissä tai konsultoiden.  
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Oppilashuoltohenkilö arvioi, tarvitaanko pedagogisten tukitoimien lisäksi myös 
oppilashuollollista tukea tai selvitystä, esim. psykologisia tai lääketieteellisiä 
tutkimuksia, sosiaalista selvitystä tai koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin 
ohjaamista. Erityisen tuen pedagogiset tavoitteet ja toimet suunnitellaan HOJKS:n 
yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja oppilasta opettavien kanssa.  
 

PEDAGO-

GINEN 

OPPILASHUOL

-TOTIIMI 

Kokoontuminen ja 

kokoonpano 

Tehtävät Kirjaamine

n 

Muuta 

huomioitavaa 

Kokoontuu 

säännöllisesti 

koulun 

tarpeiden 

mukaan 

• ko. ryhmän 

opettaja 

• laaja-alainen 

erityisopettaja 

• oppilaanohjaaja 

• tarvittaessa 

rehtori, 

apulaisrehtori, 

s2-opettaja, 

opetuksen/oppil

ashuollon 

työntekijöitä 

• Kirjaaja on 

koululla nimetty 

kolmiportaisen 

tuen ohjaava 

opettaja. 

 

• Oppimisen tukeminen, 

oppimisen esteiden 

tunnistaminen, 

lieventäminen ja 

ehkäisy.  

• Käy läpi lukuvuosittain 

koulun kaikkien 

opetusryhmien 

oppilaiden 

pedagogisen tuen 

tarpeen. 

• Suunnittelee, ohjaa ja 

seuraa oppilaiden 

saaman pedagogisen 

tuen toteutumista.   

• Käytössä oppilaista 

pedagoginen 

tukilomake. 

• Käsittelee oppilaiden 

pedagogiset arviot ja 

selvitykset. 

 

Vapaamuo
-toinen 
muistio 

 

 

Toimenpiteitä 
tarvitsevat 
yksittäisen 
oppilaan 
terveyteen tai 
hyvinvointiin 
liittyvät asiat 
tuodaan joko 
tietylle 
oppilashuollo
n työntekijälle 
tai 
monialaisen 
asiantuntijary
hmän 
käsittelyyn. 

 
 
 
Laajakallion koulussa 2021-2022: 
 
Laajakallion koulun osalta toimintamallit ja käytänteet on kuvattu suunnitelman 
loppuun liitetyssä osiossa ”Koulukohtaisen oppilashuoltotyön muodot ja käytänteet 
Laajakallion koulussa 2021-2022”. 
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3.2. Kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee 

yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, 
hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen 
toteuttamiseksi 
 
Kirkkonummella: 
Yksilökohtaista oppilashuoltoa on neuvonta, ohjaus, tuki sekä arviointi, joita kuraattori, 
psykologi, terveydenhoitaja ja lääkäri tarjoavat yksittäiselle oppilaalle ja hänen 
huoltajillensa. Kouluyhteisön tai oppilaiden ongelmiin etsitään ratkaisua yhdessä 
oppilaiden ja huoltajien kanssa.  
Oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon oppilasta koskevissa 
toimenpiteissä ja ratkaisuissa oppilaan iän, kehitystason ja muiden henkilökohtaisten 
ominaisuuksien mukaisesti. Alaikäisellä ja vajaavaltaisella on oikeus kieltää huoltajaa 
tai muuta laillista edustajaa osallistumasta itseään koskevan asian käsittelyyn ja 
saamasta häntä koskevaa salassa pidettävää opiskeluhuollon tietoa. Kieltämiselle on 
oltava painava syy, joka ei selvästi ole vastoin oppilaan etua. Arvion edun 
vastaisuudesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai 
terveydenhuollon ammattihenkilö. Huoltajilla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä lastaan 
käyttämästä oppilashuollon palveluita.  
Oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin kuuluvat asiat käsitellään monialaisessa 
asiantuntijaryhmässä. Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaminen perustuu oppilaan 
ja oppilaan huoltajan kirjalliseen suostumukseen. Ryhmän monialainen kokoonpano 
perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asian. Yksilöidyllä kirjallisella 
suostumuksella oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia yhteistyötahoja tai 
oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa 
tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaa on 
kuvattu tarkemmin myöhemmässä luvussa.  
 

 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä muodostetaan tarvittaessa. Tätä ennen 
pyydetään lupa huoltajilta ja sovitaan, keitä yksilökohtaiseen oppilashuoltoryhmään 
pyydetään mukaan. Ryhmän jäsenet sopivat keskenään puheenjohtajuudesta sekä 
oppilashuoltokertomuksen kirjoittamisesta. Oppilashuoltomuistio kirjataan Wilmaan. 
 

3.3. Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa 
 
Kirkkonummella: 
Kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokilla. 
Vanhemmat kutsutaan aina mukaan tarkastuksiin ja tarkoitus on arvioida koko 
perheen hyvinvointia. Perheen, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyötä 
vahvistetaan yhteisellä arvioinnilla oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. 
Laajoissa terveystarkastuksissa kaikki arvioinnissa esille tulevat asiat käydään läpi 
oppilaan ja vanhemman kanssa. 
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Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Toimitaan kuntakohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

 
3.4. Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen 

järjestäminen koulussa 
 
Kirkkonummella: 
Kokonaisvastuu lapsen sairauden hoidosta ja lääkkeiden annosta on vanhemmilla. 
Vanhempien tehtävä on kertoa koulussa lapsen opettajalle ja ohjaajalle lapsen 
sairauksista ja niiden hoidosta. Lapsen sairaus saattaa vaatia erityistoimenpiteitä, 
mutta erityisjärjestelyt sovitaan lapsi- ja perhekohtaisesti yhteisymmärryksessä kodin 
ja koulun kanssa.  
Kun lapsella on vakava tai pitkäaikainen sairaus, lapselle sovitaan koulussa 
hoitoneuvottelu. Hoitoneuvotteluun osallistuvat vanhemmat, opettaja, ohjaaja ja 
kouluterveydenhoitaja. Hoitoneuvotteluun pyydetään tarvittaessa myös lääkäri. 
Hoitoneuvottelussa tarkastellaan ja selvitetään lapsen selviytymistä koulussa ja hänen 
mahdollisesti vaatimiaan erityisjärjestelyjä sekä kirjataan sovitut asiat. Hoitoneuvottelu 
sovitaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lapsella on todettu vakava tai 
pitkäaikainen sairaus, joka vaikuttaa lapsen vointiin koulussa. Hoitoneuvottelua voi 
ehdottaa myös koulun henkilöstö, kun lapsen voinnissa ja jaksamisessa tapahtuu 
havaittavia muutoksia. Jokaisen aikuisen velvollisuus on auttaa parhaan kykynsä 
mukaan, jos lapsella tulee koulussa hätätilanne kuten epilepsiakohtaus, insuliinishokki 
tai vakava allerginen reaktio.  
Kansallisen allergiaohjelman mukaisesti lieviä oireita (ohimenevä suun kutina tai 
kirvely tai ihon punoitus) aiheuttavia ruoka-aineita ei tule enää hoitaa välttämisellä 
vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. Näin ollen lievistä allergiaa aiheuttavista 
ruoka-aineista ei enää laadita välttötodistusta. Uskonnollisista ja eettisistä 
ruokarajoituksista vanhemmat ilmoittavat erillisellä lomakkeella suoraan 
koulukeittiöön. 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021-2022 
 
Toimitaan kuntakohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

 
3.5. Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä 

sairaalaopetuksen yhteydessä 
 

Kouluissa voi toimia pedagoginen tukitiimi, joka tukee oppimista ja tunnistaa, ehkäisee 
sekä lieventää oppimisen esteitä. Pedagoginen tukitiimi toimii perusopetuslain alla. 
Tukitiimi käy läpi vuosittain koulun kaikkien opetusryhmien oppilaiden pedagogisen tuen 
tarpeen. Tiimi suunnittelee, ohjaa ja seuraa oppilaiden saaman pedagogisen tuen 
toteutumista. Tukitiimin käytössä on oppilaiden pedagoginen tukilomake. Tukitiimi 
käsittelee oppilaiden pedagogiset arviot ja selvitykset. Tukitiimin kokouksista laaditaan 
vapaamuotoinen muistio. Tukitiimin kokoonpano ja toiminta määritetään koulun 
lukuvuosisuunnitelmassa. Tukitiimin jäseniä voivat olla oppilaan/opetusryhmän opettaja, 
laaja-alainen erityisopettaja, yläkouluissa opinto-ohjaaja, rehtori, apulaisrehtori, s2-
opettaja ja opetuksen/oppilashuollon työntekijöitä.  
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Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Tarvittaessa hyödynnetään 
oppilashuollon asiantuntijoiden konsultaatiota, jotta saadaan käsitys oppilaan 
kokonaistilanteesta. Päätetty ajankohta tehostetun tuen aloittamisesta, jatkamisesta tai 
päättymisestä kirjataan pedagogiseen arvioon ja ajankohta kirjataan myös oppilaan 
oppilashallinto-ohjelmaan. Tehostetun tuen pedagogiset tavoitteet ja toimet suunnitellaan 
oppimissuunnitelman yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja oppilasta opettavien kanssa.  
Mikäli tehostetun tuen antamisesta huolimatta oppilaan kehitys ei etene toivotulla tavalla, 
aloitetaan pedagogisen selvityksen valmistelu erityisen tuen päätöstä varten. Oppilasta 
opettavat opettajat laativat pedagogisen selvityksen. Pedagogiset arviot ja pedagogiset 
selvitykset käsitellään tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön 
kanssa joko pedagogisissa tukitiimeissä tai konsultoiden. Oppilashuoltohenkilöstö arvioi 
tarvitaanko pedagogisten tukitoimien lisäksi myös oppilashuollollista tukea tai selvitystä 
esim. psykologista tai lääketieteellistä tutkimusta, sosiaalista selvitystä tai koulun 
ulkopuolisten tukitoimien piiriin ohjaamista. Erityisen tuen pedagogiset tavoitteet ja toimet 
suunnitellaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 
(HOJKS) yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja oppilasta opettavien kanssa. 

 
 
 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Laajakallion koulun pedagoginen tukitiimi kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti 
(Liite I: Oppilashuollon vuosikello). Pedagogiseen tukitiimiin kuuluvat koulunjohtaja 
(tarvittaessa sijaisena varajohtaja), laaja-alainen erityisopettaja ja tarvittaessa 
koulupsykologi, koulukuraattori ja/tai terveydenhoitaja. Pedagogiseen tukitiimiin 
osallistuu lisäksi luokanopettaja, jonka oppilasta pedagoginen asia koskee / 
luokkakohtainen pedagoginen tukitiimi vuosikellon mukaisesti. Lukuvuoden aikana 
jokaisen luokan pedagogiset tuen tarpeet kartoitetaan ja tarvittavat tukitoimet 
suunnitellaan. Tukitoimien toimivuutta arvioidaan ja tuen toteutumista seurataan 
säännöllisesti myös kvartaaliarvioinnin yhteydessä.  
 
Pedagogiset arviot ja – selvitykset käydään läpi luokkakohtaisissa tapaamisissa tai 
tarpeen mukaan erikseen pedagogisen tukitiimin kokouksissa ja tehdään tarvittavat 
kolmiportaista tukea koskevat päätökset. 
 
Luokanopettaja käy läpi ennen luokkakohtaista pedagogista tiimiä yhdessä 
erityisopettajan kanssa luokan tukitarpeiden lomakkeen sekä täyttää tuen piirissä 
olevien tai tehostetun tai erityisen tuen piiriin suunniteltujen oppilaiden osalta 
lomakkeen ”Oppilaan oppimisvalmiudet ja annettu tuki”. 
 
Luokanopettaja tuo pedagogiseen tukitiimiin myös oppilaiden ja huoltajien osalta ”Mitä 
kuuluu?”-koosteen, joka on koottu oppilaita ja huoltajia kuullen.  
 
 
Yhteistyö joustavan perusopetuksen yhteydessä 
 
Jopo-opetukseen valitaan oppilaat, oppilaan ja huoltajan yhteisen hakemuksen ja 
oppilaan haastattelun perusteella. Oppilaan koulunkäynnin tilanne kartoitetaan 
haettaessa. Oppilasta opettavat opettajat laativat tarvittaessa pedagogisen arvion tai 
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pedagogisen selvityksen. Opettajien on mahdollista pyytää konsultaatiota oppilaan 
asioissa kootun asiantuntijaryhmän muilta jäseniltä, jotta saadaan kattava kuva 
oppilaan kokonaistilanteesta.  
Yhteistyötä oppilaan, huoltajan, JOPO-opettajan ja mahdollisten tarvittavien 
oppilashuoltohenkilöiden kesken toteutetaan oppilaalle laaditun oppimissuunnitelman 
(HOPS) tai HOJKS: iin kirjattujen toimien mukaisesti. Huoltajan tuki nuorelle on 
onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Opettaja toimii tiiviissä yhteistyössä 
muiden oppilaan koulunkäyntiä tukevien yhteistyötahojen kanssa. 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
 
Laajakallion koulussa ei toimi JOPO-luokkaa eikä ole JOPO-luokalle siirtyviä oppilaita. 
 
 
Yhteistyö sairaalaopetuksen yhteydessä 
 
Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan 
omassa koulussa. Oppilaalle järjestetään opetusta ja tukea hänen terveytensä, 
pedagogisten erityistarpeidensa ja erikoissairaanhoidon hoidollisten ja 
kuntoutuksellisten toimenpiteiden edellyttämän määrän. Oppilaalla on omassa 
koulussaan käytössä kaikki koulun tukitoimet kolmiportaisen tuen mukaisesti. 
Oppilashuollon palvelut järjestetään lähettävän koulun toimesta.  
Mikäli oppilaan kohdalla opetus järjestetään oman koulun sijasta sairaalaopetuksessa, 
toteutetaan siirtyminen huoltajan, opetuksen järjestäjän, sairaalaopetusyksikön ja 
erikoissairaanhoidon moniammatillisena yhteistyönä. Sairaalaopetus on 
erikoissairaanhoidon yhteydessä annettavaa perusopetusta avo- ja osasto-oppilaille. 
Sairaalaopetuksessa korostuvat kasvatuksen ja opetuksen lisäksi pedagoginen 
kuntoutus ja kaikkien oppilasta opettavien, kasvattavien tai hoitavien tahojen 
keskinäinen yhteistyö ja konsultaatio. Sairaalaopetuksessa tuetaan oppilaan 
koulupolkua. Oppilaan tukitoimien ja opetuksen järjestämiseksi järjestetään 
sairaalaopetuksen koordinoimana sekä tulo- että paluuvaiheessa verkostopalaveri, 
johon kootaan tarvittava oppilashuollollinen asiantuntijaryhmä. Oppilaan palaa siihen 
opetukseen, johon oppilas osallistui ennen siirtymistä sairaalaopetukseen.  
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Tarvittaessa yhteistyö suunnitellaan yksilökohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. 

 
3.6. Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen 

epäämisen yhteydessä 
 
Kirkkonummella: 
Oppilashuollon edustaja voidaan kutsua mukaan kasvatuskeskusteluun. Opetuksen 
järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on määrätty kurinpitorangaistus 
tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi, järjestetään tarvittava 
oppilashuolto. Koulu huolehtii tiedonkulusta kodin ja koulun välillä ja kokoaa 
monialaisen asiantuntijaryhmän oppilaan tuen saannin varmistamiseksi.  
Määräaikaisesta erottamisesta päättää suomenkielinen varhaiskasvatus- ja 
opetuslautakunta. Sosiaalihuollosta vastavan toimielimen tulee olla edustettuna 
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lapsen tekemäksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa ja 
tuomioistuinkäsittelyssä sekä käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen erottamista koskeva 
asiaa lautakunnassa, jollei sosiaalihuollosta vastaava toimielin arvioi läsnäolon olevan 
ilmeisen tarpeetonta. 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022 
 
Tarvittaessa oppilashuollollinen tuki suunnitellaan yksilökohtaisessa 
oppilashuoltoryhmässä. 
 

 
3.7. Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän 

yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä 
 
Kirkkonummella: 
 
Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen 
tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa 
se opetushenkilöstön tai oppilashuollon henkilöstön edustaja, joka havaitsee huolen. 
Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja 
käsiteltävään asiaan. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden 
yhteistyötahojen tai oppilaan läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää 
oppilaan ja huoltajan kirjallista suostumusta. Ennen monialaisen asiantuntijaryhmän 
kokoontumista, koollekutsuja sopii ryhmän kokoonpanon oppilaan ja huoltajan kanssa.  
 
Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan, kun tarvitaan lapsen tai nuoren terveyteen tai 
hyvinvointiin liittyvässä asiassa monialaista näkökulmaa ja osaamista tarvittavan tuen 
järjestämiseksi. Huolenhavaitsija kutsuu koolle monialaisen asiantuntijaryhmän. 
Koollekutsuja on yhteydessä oppilaaseen ja huoltajaan, kertoo huolestaan ja pyytää 
lupaa asian käsittelyyn monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpanolle 
(kirjallinen suostumus). Oppilas ja huoltaja ovat mukana asian käsittelyssä. Paikalla 
ovat ne asiantuntijat, joiden läsnäolon oppilas ja huoltaja ovat hyväksyneet. Asian 
käsittelyyn on mahdollista pyytää konsultaatiota muilta asiantuntijoilta ja oppilaan 
kanssa työskenteleviltä henkilöiltä. Tällaisia koulun ulkopuolisia tahoja voivat olla 
esim. erikoissairaanhoito, lastensuojelu, lapselle läheinen sukulainen tai tukihenkilö.  
Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä lastaan käyttämästä oppilashuollon 
palveluja. Oppilaalla on oikeus kieltää huoltajaa osallistumasta asian käsittelyyn. 
Arvion syyn painavuudesta tekee terveydenhuollon tai sosiaalialan asiantuntija. 
Koollekutsuja kerää asiantuntijaryhmän kokousta varten seuraavat tiedot: oppilaan 
hoidollinen tilanne, viimeisimmät asiantuntijalausunnot ja perusturvasta oppilaalle 
saatu tuki.  
 
Ryhmä valitsee keskuudestaan kirjaajan, joka kirjaa asiantuntijaryhmän osalta 
lakisääteisesti määräytyvät asiat word-pohjaiseen oppilashuoltokertomukseen. 
Oppilashuoltokertomuksen saa lukea henkilö, joka on osallistunut 
asiantuntijaryhmässä asian käsittelyyn. Oppilashuoltokertomus säilytetään 
paperiversiona koulun arkistossa. Tulevaisuudessa oppilashuoltokertomukset tehdään 
sähköisinä Wilmassa. Yksittäisistä oppilaan oppilashuoltokertomuksista muodostuu 
oppilashuoltorekisteri. Paperiversioiden ollessa käytössä rekisterin vastuuhenkilö on 
rehtori. Sähköisen rekisterin vastuuhenkilö on oppilashuollon esimies. 
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Laajakallion koulussa lukuvuonna 2020–2021 
 
Laajakallion koulun osalta toimintamallit ja käytänteet on kuvattu suunnitelman 
loppuun liitetyssä osiossa ”Koulukohtaisen oppilashuoltotyön muodot ja käytänteet 
Laajakallion koulussa 2021-2022”). 

 
 

3.8. Oppilashuoltokertomuksen laatiminen ja säilytys 
 
Kirkkonummella: 
Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot sähköiseen oppilashuoltokertomukseen Wilmaan. 
Kirkkonummen kunta ylläpitää rekisterinpitäjänä monialaisen yksilökohtaisen 
oppilashuollon rekisteriä. .Aiemmin laadittujen paperiversioiden ollessa käytössä 
koulukohtaisesta oppilashuollon rekisteristä vastaa koulun rehtori. 
Oppilashuoltokertomusten tallentamisessa ja arkistoinnissa siirrytään vaiheittain 
sähköiseen järjestelmään. Sähköisen järjestelmän ollessa käytössä oppilashuollon 
rekisteristä vastaa oppilashuollon esimies. Oppilashuoltokertomuksiin on lukuoikeus 
monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenillä. Oppilashuoltokertomuksessa määritetään 
kenelle annetaan luku- tai muokkausoikeus kyseiseen asiakirjaan.  
 
 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2020–2021 
 
Oppilashuoltokertomusten paperiversiot on arkistoitu opetustoimen antamien ohjeiden 
mukaisesti koulukohtaiseen oppilashuollon rekisteriin. Rekisteristä vastaa 
koulunjohtaja. 
Lukuvuoden 2021-2022 alusta oppilashuoltomuistiot pedagogisten asiakirjojen lisäksi 
kirjataan Wilmaan. 

 
3.9. Yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa 

kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi. 
 
Kirkkonummella: 
Oppilashuollon keskeisiä yhteistyötahoja perheneuvolaa, nuorisotointa, nuorten 
mielenterveyspalveluja ja lastensuojelua ja niiden toimintatapoja on kuvattu Lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvauksissa, joka löytyy kunnan www-sivuilta.  
Koululainen ohjataan koululääkärille, kun ajatellaan että hän on erikoisairaanhoidon 
tutkimusten ja hoidon tarpeessa. Aloite voi tulla esim. vanhemmilta, oppilashuollosta 
(psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja) tai opettajalta. Monialaista asiantuntijaryhmää 
on hyvä perustaa, jolloin monialaisesti arvioidaan tilannetta ja tuen tarvetta. 
Vanhemmat saavat ajan koululääkärille kouluterveydenhoitajan kautta. 
Kouluterveydenhuollossa selvitetään erityisesti oppimisen ja tunne-elämän haasteisiin 
liittyviä pulmia, kun moniammatillinen yhteistyö on tarpeen.  
Koululääkäri arvioi, tarvitaanko tutkimuksia erikoissairaanhoidossa vai voidaanko 
tarpeelliset selvitykset ja riittävä tuki järjestää perustasolla. Arvio tehdään yleensä 
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yhteistyössä opetushenkilöstön ja oppilashuollon henkilöstön kanssa, lapsen ja 
perheen luvalla, siten että koululääkäri saa tarpeelliset tiedot käyttöönsä. Tämä 
moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen arvion, mikä erikoissairaanhoito 
yleensä edellyttää lähetteen tekijältä. Lähetteeseen liitetään tietoa siitä mitä on jo tehty 
asiassa, esim. koulupsykologin tai puheterapeutin tutkimus, tapaamisia 
koulukuraattorin kanssa. Koulun tukitoimet kuvataan lähetteessä.  
Erikoissairaanhoidossa tehdään oppilaille neurologisia ja neuropsykologisia 
jatkotutkimuksia ja diagnostiikkaa. Sairaalan foniatrit ja puheterapeutit tekevät myös 
tarvittaessa tutkimuksia ja antavat lausuntoja koulunkäynnin ja opetuksen suunnittelua 
ja järjestämistä varten. Tunne-elämän tutkimus ja hoidon tarpeen arviointi tapahtuu 
lastenpsykiatrian poliklinikalla, nuorisopsykiatrisella poliklinikalla, harvoin myös 
sairaalan lasten ja nuorisopsykiatrian osastoilla.  
Koululääkärin lähete voi palautua, jolloin erikoisairaanhoidosta ohjeistetaan siitä, 
minkälaisia tukitoimia perustasolla tulisi järjestää.  
Erikoissairaanhoitoa voidaan myös konsultoida.  
Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä palvelee lapsia ja nuoria 
varhaiskasvatusikäisistä aina nuoriin aikuisiin asti. Ryhmän tavoitteena on tarjota 
lisäapua lapsen ja nuoren tilanteen selvittelyssä silloin, kun 1) lapsi tai nuori tarvitsee 
lisätutkimuksia perusturvassa tai erikoissairaanhoidossa, 2) erikoissairaanhoidon 
palautteita on tarve käsitellä moniammatillisesti ja 3) lapsen tai nuoren kokonaistilanne 
vaatii hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kuntoutustyöryhmässä on edustus 
seuraavista ammattiryhmistä ja -alueista: sivistystoimesta, terveydenhoitopalveluista 
sekä perhepalveluista.  
Koulu tekee yhteistyötä poliisin kanssa tarpeen mukaan tilanteissa, joissa oppilaan 
turvallisuus on vaarantunut (esim. väkivalta, seksuaalinen hyväksikäyttö). Yhteistyötä 
ohjaavat koulun toimintaohjeet äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa.  
Keskeistä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa toteutettavassa yhteistyössä on 
varmistaa oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Oppilaalla, huoltajilla ja 
jokaisella oppilasta tukevalla taholla on selkeä kuva siitä, miten ja kenen kanssa 
oppilaan asioita edistetään. Toimivan yhteistyön lähtökohtana on oppilaan, perheen ja 
toimijoiden keskinäinen arvostus. Yhteistyötä toteutetaan dialogin keinoin. 
Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista.  
Oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen kannalta on tärkeää jakaa tietoa 
huoltajien, ja niiden toimijoiden kanssa, jotka tukevat oppilaan kasvua, kehitystä ja 
oppimista. Mikäli oppilasta tuetaan koulun ulkopuolisten toimijoiden taholta (esim. 
lastensuojelu, erikoissairaanhoito), yhteistyön ja tiedon jakamisessa on hyvä 
hyödyntää mm. verkostotapaamisia kokonaistilanteen kartoittamiseksi. Tarkoituksena 
on koota oppilaan tukemisen kannalta keskeiset toimijat yhteen. Näin voidaan välttää 
päällekkäiset tukitoimet ja suunnitella oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisimmat 
keinot. Keskeistä on sopia yhdessä työnjaosta jatkotoimenpiteiden suhteen sekä 
seuraava tapaaminen seurannan varmistamiseksi.  
 

Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021–2022  
 

Kuvaus koulun oppilashuollollisesta yhteistyöstä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
 
Laajakallion koulussa yhteistyötä tehdään ensisijaisesti huoltajien kanssa. 
Tarvittaessa yksilökohtaisen oppilashuollon yhteydessä järjestetään laajempia 
verkostotapaamisia esim. lastensuojelun tai erikoissairaanhoidon kanssa. Näistä 
sovitaan tapauskohtaisesti ja aina huoltajien kanssa neuvotellen.  
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Laajakallion koulun syyslukukauden laajennettuun yhteisöllisen oppilashuolto- 
kokoukseen 27.10.2021 tiedustellaan etukäteen sähköpostitse oppilaskunnan, 
vanhempainyhdistyksen, asukasyhdistyksen, päiväkodin, vapaa-aikatoimen ja 
seurakunnan nuorisotyön edustajilta ajatuksia /ehdotuksia yhteistyömuodoista 
kuluvalle lukuvuodelle.  
 
Kevään laajennettuun yhteisöllisen oppilashuollon arviointikokoukseen 18.5.2022 
pyydetään kommentteja yhteistyön toteutumisesta sekä mahdollisia 
kehitysehdotuksia. aiemmin mainituilta yhteistyötahoilta. 
 

 
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 

 
4.1. Oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon 

suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa 
 
Kirkkonummella: 
Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien 
kanssa. Oppilaiden ja huoltajien edustajat ovat vakituisina jäseninä yhteisöllisessä 
oppilashuoltoryhmässä. Oppilaiden ja huoltajien edustajat osallistuvat mm. 
oppilashuoltosuunnitelman laatimiseen. Luokkien yhteisöllistä hyvinvointia 
käsiteltäessä voidaan tehdä oppilaille kyselyjä ja kutsua oppilaita mukaan yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Vanhemmilta kerätään tietoa ja mielipiteitä luokkien 
ja kouluyhteisön toiminnasta vanhempainilloissa, arviointikeskusteluissa ja kyselyiden 
avulla. Yksilökohtaisen oppilashuoltotyön suunnittelu tapahtuu aina yhdessä oppilaan 
ja huoltajan kanssa. 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021-2022  
 
Koulun kuvaus siitä, miten oppilashuollon yhteistyö huoltajien ja oppilaiden kanssa 
järjestetään. Miten luodaan toimivat käytännöt siihen, että saadaan kerättyä oppilaiden 
mielipiteitä, ajatuksia ja ratkaisuehdotuksia kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. 
 
Vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustajilta kootaan etukäteen ehdotukset 
yhteistyömuodoista ja yhteistyön tavoitteista laajennettuun yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kokoukseen 27.102021 sekä palaute 18.5.2022 
arviointikokoukseen.  
 
Vanhempainyhdistyksen yhteysopettaja (tarvittaessa myös koulunjohtaja) vierailee 
kutsuttuna vanhempainyhdistyksen opettajajäsenenä ja esittelee 
vanhempainyhdistykselle koulun toimintaa sekä on mukana koulun ja 
vanhempainyhdistyksen yhteistyömuotojen suunnittelussa. Koulu auttaa myös aina 
vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen teknisissä järjestelyissä. 
 
Oppilaskunnan ohjaava opettaja esittelee oppilaskunnan hallitukselle 
lukuvuosisuunnitelman syyskuun kokouksessa sekä kevätlukukaudella osallistaa 
oppilaskunnan hallituksen ikätasoisesti lukuvuosisuunnitelman arviointiin. 
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Oppilaskunta osallistuu yhteisöllisten tapahtumien ja retkien suunnitteluun ja 
toteutukseen.  
 
Oppilaskunta ottaa kantaa lukuvuosisuunnitelman lisäksi esimerkiksi koulun työ- ja 
loma-aikoihin, kerhotarjontaan, järjestyssääntöihin, monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien aihesisältöihin jne. Oppilaskunnan kokouksessa käsitellyt 
asiat viedään strukturoidun pöytäkirjamallin avulla suoraan luokkien luokkakokousten 
esittelyyn. Luokkakokoukset ovat tärkeä osallistamisen muoto. Luokissa on myös 
postilaatikko, johon oppilaat voivat lapuilla esittää asioita, jotka halutaan yhteiseen 
keskusteluun luokassa tai oppilaskunnassa.  

 
Koulunjohtaja on mukana joissakin oppilaskunnan hallituksen kokouksissa lukuvuoden 
varrella, jotta oppilaiden mielipiteet ja ajatukset kouluyhteisön hyvinvoinnista tulevat 
suoraan koulunjohtajan tietoon. Joulukuussa järjestetään koulunjohtajan jouluglögi- ja 
piparitilaisuus, johon koulunjohtaja kutsuu oppilaskunnan hallituksen edustajat. 
 
Oppilaskunnan vuosikello löytyy lukuvuosisuunnitelman liitteenä K.  

 
Verso-toiminnan kautta luodaan kouluyhteisön hyvinvointia edesauttavia rakenteita. 
 
Vuorovuosittain Laajakallion koulussa on suoritettu sähköinen palautekysely oppilaille 
tai huoltajille. Keväällä 2021 opetustoimi suoritti kyselyn sekä huoltajille että oppilaille. 
Lukuvuonna 2021-2022 on vuorossa huoltajille suunnattu kysely. Oppilaille tehdään 
lukuvuosittain hyvinvointi-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely keväällä. Ennen 
luokan pedagogista tiimiä luokanopettaja kokoaa koosteen luokkansa oppilailta ja 
huoltajilta (”Mitä kuuluu?”-kysely). 

 
 

4.2. Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja 
menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille 
 
Kirkkonummella: 
Koulu tiedottaa monipuolisesti oppilashuollon käytännöistä ja oppilashuollon 
palveluihin hakeutumisen periaatteista. Oppilaan ja huoltajan osallisuus 
oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää 
oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin 
kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä 
oppilashuollossa. Oppilashuoltoryhmä tekee yhteistyötä koulun oppilaskunnan 
edustajien kanssa luokkakohtaisesti sekä oppilaskunnan hallituksen kanssa koko 
koulun tasolla. Koulun koti- ja kouluyhdistyksen edustajat osallistuvat yhteisöllisen 
oppilashuoltotyön suunnitteluun. 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021-2022 
 
Kuvaus koulun toimintatavoista oppilashuollosta tiedottamisen suhteen oppilaille, 
huoltajille ja yhteistyökumppaneille. 
 
Oppilaille tiedotetaan oppilashuoltoon liittyvistä heitä koskevista asioista mm. 
yhteisöllisissä salikokoontumisissa maanantaisin (Koronaepidemian aikana 
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tiedottaminen hoidetaan luokanopettajien toimesta luokissa tai kuuluttamalla 
keskusradion kautta).  
 
Vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustajat sekä päiväkodin edustajat / muut 
yhteistyökumppanit osallistuvat laajennettuun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän 
kokoukseen (tarvittaessa etäyhteyksin tai etukäteen tehtävän kyselyn kautta).  
 
Koulunjohtaja tiedottaa vanhempainyhdistykselle ajankohtaisista asioista sekä 
huoltajille Wilma-viestinnän kautta vanhempainyhdistyksen toiminnasta. 
 
Oppilaskunnan ohjaava opettaja esittelee lukuvuosisuunnitelman oppilaskunnan 
hallitukselle ja arvioi sen toteutumista keväisin. 
Yhteisöllinen oppilashuolto arvioi toimintaansa lukukausien lopussa. 
 
.Elokuussa 2021 on ensiluokkalaisten koteihin jaettu monistettu koulun 
lukuvuositiedote ja muille sähköinen versio. Lukuvuositiedote laitetaan näkyviin myös 
koulun kotisivuille. Lukuvuositiedote sisältää tietoja oppilashuollosta sekä 
oppilashuoltohenkilöstön ja esim. koulun kriisiryhmän yhteystiedot. Koulun kotisivuille 
on linkitetty oppilashuoltosuunnitelma (liite H) ja suunnitelma oppilaan suojaamiseksi 
kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta (liite S) sekä koulun järjestyssäännöt (liite V).              

              
 

5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 
 
Kirkkonummella: 
Kirkkonummella oppilashuoltotyön linjauksista huolehtii opiskelijahuollon ohjausryhmä. 
Tässä työryhmässä on edustajina sekä sivistystoimen, perusturvan että perhepalveluiden 
esimiehiä. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä suunnittelee lukuvuoden aikana 
seurattavat toimenpiteet ja toimintatavat, joiden toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan 
hyödyntäen perusopetuksen laatukriteerejä. 

 
5.1. Seurannasta vastuussa oleva taho koulussa 

 
5.2. Seurattavat asiat 

 
5.3. Käytettävät menetelmät 

 
5.4. Aikataulu 

 
5.5. Seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä 

sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville 
yhteistyötahoille 

 
 

 
 
 
 
Laajakallion koulussa lukuvuonna 2021-2022  
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Koulukohtainen kuvaus oppilashuoltoryhmän suunnittelemista lukuvuoden aikana 
seurattavista toimenpiteistä ja toimintatavoista, joiden toteutumista ja vaikuttavuutta 
arvioidaan hyödyntäen perusopetuksen laatukriteereitä. Kuvaus sisältää kohtien 5.1.–
5.5. asiat. 
 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä seuraa ja arvioi oppilashuoltosuunnitelman 
toteutumista. Laajakallion koulun yhteisöllisen oppilashuollon kokouksessa 25.8.2021 
on sovittu, että oppilashuolto lukuvuoden 2022-2022 aikana seuraa:  
 

1) oppilaiden sekä työyhteisön hyvinvointia ja keinoja sen vahvistamiseksi  

2) oppilaiden vuorovaikutussuhteiden vahvistamista, tunne- ja sosiaalisten taitojen ja 

ryhmäytymisen tukemista sekä myönteisen ryhmädynamiikan rakentamista 

3) yhteisöllisyyden ja yhteisöllisen työn toimintatapojen turvaamismahdollisuuksia 

myös etäopetustilanteessa 

4) oppilashuollon palveluiden toteutumista niin lähi- kuin etäopetuksessakin 

5) oppilaiden poissaolomääriä ja syitä, sekä huolehtii mm. tukiopetuksen ja oppisopin 

avulla siitä, ettei oppilas jää jälkeen opinnoissaan poissaolon tai koronatilanteen 

vuoksi.  

6) kiusaamisen vastaisen työn riittävyyttä sekä sellaisten toimintatapojen löytämistä 

joilla voitaisiin estää myös erilaisilla alustoilla tapahtuva kiusaaminen etäopetus-

tilanteissa 

7) oppilaiden ja huoltajien osallisuutta oppilashuollon ja hyvinvoinnin suunnittelussa ja 

toteuttamisessa 

 
 

Seurantamenetelminä voidaan käyttää mm. yksilöllisen oppilashuollon käsittelyyn 
tulevien tapausten määrää, oppilaille teetettävän hyvinvointikyselyn tuloksia, ”Mitä 
kuuluu?”-kyselyn tuloksia, luokan tukitarpeiden kartoituksia ja arvioita sekä 
seuraamalla tehostetun ja erityisen tuen päätösten määrää koulussa ja tuen piirissä 
olevien oppilaiden tuen toteutumista, huoltaja- ja oppilaspalautteita.  

 
Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa käydään keskustelua seurannassa 
olevista asioista. 

 
Tuloksista tiedottaminen tapahtuu henkilökunnan, oppilaskunnan, 
vanhempainyhdistyksen tai oppilashuollon kokouksessa siltä osin, kun asia koskee ko. 
ryhmää tai kuuluu asianomaisen ryhmän työkenttään (vrt.esim. pedagoginen tukitiimi). 
Muille yhteistyötahoille tiedotetaan tarpeen vaatiessa ja salassapitosäädökset ja muut 
ohjeet huomioon ottaen (esim. asukasyhdistys, seurakunta, poliisi, nuorisotoimi tai 
päihdepalvelut). 
 

 
 
Punaiset merkinnät muokattu Johanna LIndemanilta tulleiden ohjeiden perusteella 
14.8.2021 
 

  

LAAJAKALLION KOULU: KOULUKOHTAISEN OPPILASHUOLTOTYÖN MUODOT LV. 2021-2022 
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Ryhmän nimi  
  
  

Kokoontuminen ja  
kokoonpano  

Tehtävät  Kirjaaminen  

1.OPPILASHUOL
TORYHMÄ 
/                    
YHTEISÖLLINEN 
OPPILASHUOL-
TO  
Kokoontuu 
ennalta sovitusti   
oppilashuollon 
vuosikellon 
ja koulun 
tarpeiden 
mukaan  
(2 krt/ lukuvuosi 
laajennettu 
oppilashuolto)  

  
  

koulunjohtaja Pia Jokinen, 
koollekutsuja ja 
puheenjohtaja   
 
varajohtaja Tuulia 
Väkeväinen  
 
laaja-alainen erityisopettaja  
Aapeli Savola 
 
Kaikki luokanopettajat sekä 
ohjaajien edustaja 
yhteisöllisessä 
oppilashuollossa  
 
 
Muuten luokanopettaja 
käsiteltävästä asiasta 
riippuen  
 
kouluterveydenhoitaja 
Nancy Carpelan    
 
koulupsykologi Anna 
Reinikainen 
 
koulukuraattori Tiina Linna 
  
tarvittaessa myös edustus 
oppilaskunnan 
hallituksesta, 
vanhempainyhdistyksen 
hallituksesta, päiväkodista 
ja muista yhteistyötahoista 
esim. nuorisotoimi  
  

Vastaa koulun 
oppilashuollon 
suunnittelusta, 
kehittämisestä, 
toteuttamisesta ja 
arvioinnista.    
 
Ryhmä laatii koulun 
oppilashuoltosuunnitelman, 
edistää yhteisön 
hyvinvointia ja turvallisuutta 
sekä toteuttaa ja kehittää 
muuta yhteisöllistä 
oppilashuoltoa.  
 
Ryhmän käyttämiä keinoja 
voivat olla esim. 
kouluterveyskyselyn 
jalkauttaminen, luokkien 
hyvinvoinnin 
seuranta sosiogrammien, 
ilmapiiri- ja 
kiusaamiskartoitusten 
avulla.  
 
Oppilashuoltohenkilöstön 
työskentelyyn kuuluvat 
vierailut luokissa, 
oppituntien seuraaminen ja 
oppilaiden kanssa 
keskusteleminen.   
 
Oppilashuoltoryhmän 
jäsenet voivat kuulla 
oppilaskunnan jäseniä.   
 
Oppilashuoltohenkilöstö  
voi olla mukana suunnit- 
telemassa erilaisia 
teemapäiviä, vanhem-
painiltoja, kouluun 
tutustumispäiviä, 
koulukohtaisia kyselyjä ja 
erilaisia koulun toiminta-
kulttuurin kehittämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja 
ohjelmia   
 

Vapaamuotoinen muistio: 
Laaja-alainen erityisopettaja 
toimii kirjurina  
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Ryhmää 
johtaa koulunjohtaja (tai 
varajohtaja)  

2.PEDAGOGINE
N TUKITIIMI,  
Kokoontuu 
säännöllisesti 
koulun tarpeiden 
mukaan (vuosikell
o)  

koulunjohtaja  
(sijaisena tarvittaessa 
varajohtaja)  
 
ko. luokanopettaja  
 
laaja-alainen erityisopettaja 
  
koulupsykologi  
 
opetuksen/oppilashuollon 
työntekijöitä mahdollisuuksi
en ja tarpeen mukaan  
  

Oppimisen tukeminen, 
oppimisen esteiden 
tunnistaminen, 
lieventäminen ja ehkäisy.   
 
Käy läpi lukuvuosittain 
koulun kaikkien 
opetusryhmien oppilaiden 
pedagogisen tuen tarpeen.  
 
Suunnittelee, ohjaa ja 
seuraa oppilaiden saaman 
pedagogisen tuen 
toteutumista.    
 
Käytössä oppilaista 
pedagoginen tukilomake  
 
Käsittelee 
oppilaiden pedagogiset 
arviot ja selvitykset.  
  

Vapaamuotoinen muistio:  
Laaja-alainen erityisopettaja 
 toimii kirjurina  
  

3.MONIALAINEN 
ASIANTUNTIJA- 
RYHMÄ  
Kokoontuu 
tapauskohtaisesti  
  

kokoonpano vaihtelee 
riippuen käsiteltävän 
oppilaan/oppilasryhmän 
asiasta , mahdollisuuksien 
mukaan oppilas itse ja 
huoltaja.  
Ne oppilashuollon / opetuk-
sen työntekijät, jotka 
ovat saaneet 
luvan huoltajalta ja joiden 
tehtäviin ensisijaisesti 
kuuluu käsiteltävän asian 
hoitaminen  
 
Asian käsittelyyn on 
mahdollista pyytää 
neuvoa ja konsultaatiota 
asiantuntijoilta  
 
mahdollisesti muita 
asiantuntijoita ja oppilaan 
kanssa työskenteleviä 
henkilöitä  
  

Kokoontuu oppilaan 
terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvissä asioissa.  
Yksittäisen 
oppilaan/opetusryhmän 
tuen tarpeen 
selvittäminen ja 
oppilashuollon palvelujen 
järjestäminen.  
 
Prosessi    
Oppilaan asian 
hoitaakseen ottanut 
työntekijä 
(opettaja/oppilashuollon 
työntekijä) on yhteydessä 
oppilaaseen ja huoltajaan, 
kertoo huolestaan ja 
pyytää lupaa asian 
käsittelyyn monialaisessa 
asiantuntijaryhmässä.   
 
Oppilaalle ja huoltajalle 
tarjotaan mahdollisuus olla 
paikalla asian käsittelyssä.  
 
Asiaa hoitavalla 
työntekijällä on oppilaan ja 
huoltajan suullinen lupa tai 

Ryhmä valitsee keskuudestaan  
kirjaajan. 

Oppilashuoltokertomukset laaditaan 
sähköisinä Wilmaan ja rekisterin 
vastuuhenkilöt ovat oppilashuollon 
esimiehet. 

 
Oppilashuoltokertomukseen saa 
tutustua työntekijä, joka on osallistunut  
asian käsittelyyn. 

  
Aiemmin tehdyt paperiset 
oppilashuoltokertomukset säilytetään 
arkistossa. Koulunjohtaja vastaa 
koulun arkistossa olevasta 
oppilashuoltorekisteristä. 

 
Yksittäisistä oppilaan 
oppilashuoltokertomuksista muodostuu 
oppilaan oppilashuoltorekisteri  
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allekirjoitettu suostumuslo
make oppilaan asian 
käsittelyyn.    
 
Työntekijä kutsuu 
työryhmän koolle.   

 
Paikalla ovat ne 
asiantuntijat, joiden 
läsnäoloon oppilas ja 
huoltaja ovat antaneet 
suostumuksensa.  

  
  
  
  
  
  

4.KONSULTOIN-
TI  
Tarpeen mukaan 
  

Suoraan yhteys 
oppilashuolloin 
työntekijään Wilman kautta 
tai puhelimitse ajan 
sopimiseksi.  
  

Opettajan on mahdollista 
konsultoida oppilashuollon 
työntekijää 
/muuta asiantuntijaa 
asiassa, joka 
koskee oppilasryhmän tai 
yksittäisen 
oppilaan (nimettömänä)  
terveydentilaa/hyvinvoin-
tia.  
Konsultointi tehdään 
työntekijöiden keskenään 
sopimalla ajalla.  
  

Koululla ei kirjaamisvelvoitetta,  
ellei sovita suunnitelmallisista 
jatkotoimenpiteistä.  
  

  
 

 
 
LIITTEET 
 
LIITE I Oppilashuollon vuosikello 
LIITE K Oppilaskunnan vuosikello 
LIITE R   Kriisisuunnitelma(Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja  

vaaratilanteissa  
LIITE S   Laajakallion koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 

kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta. 
 
 

 
 
 
 


