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Jokirinteen koulun oppilashuoltosuunnitelma lukuvuodelle 2022- 2023 
 

 
1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 

 
Kirkkonummella: 
Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut on kuvattu Kirkkonummen 
kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. 
 
Jokirinteen koululla on syksyllä 2022 oppilaiden tukena 3 +½ laaja-alaista erityisopettajaa (puolikas virka 
täyttämättä), 3 opinto-ohjaajaa, 1 + 4/5 koulukuraattora, koulupsykologi ja kaksi kouluterveydenhoitajaa. 
 
Koulun oppilasmäärä syksyllä 2022 on n 920 oppilasta.  

 
Valtakunnallisten suositusten mukaan kuraattorilla tulisi olla vastuullaan max. 650 oppilasta tai 3 koulua ja 
psykologilla 600-800 oppilasta (Psykologiliiton suositus).  

 
 

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: 
Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijaisesti kouluyhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin pyrkivää 
ennalta ehkäisevää yhteistoimintaa kaikkien toimijoiden (oppilaat, vanhemmat, henkilökunta, alueen 
yhteistyötahot jne.) kanssa. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta 
kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään kouluterveyskyselyn 
tulokset, kriisisuunnitelmat, koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät toimintamallit ja 
muut hyvinvointiin liittyvät selvitykset ja suunnitelmat. 
 
Oppilashuoltohenkilöstön työskentelyyn kuuluvat vierailut luokissa, oppituntien seuraaminen ja 
oppilaiden kanssa keskusteleminen. Oppilashuoltoryhmän jäsenet voivat kuulla tukioppilaita tai 
oppilaskunnan jäseniä. Oppilashuoltohenkilöstö on aktiivisesti mukana suunnittelemassa erilaisia 
teemapäiviä, vanhempainiltoja, kouluun tutustumispäiviä, koulukohtaisia kyselyjä ja erilaisia koulun 
toimintakulttuurin kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja ohjelmia (esim. VERSO, KiVa- koulu, 
Askeleittain, Aggression portaat).  
 
Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa työn sisältöjen ja yhteisten toimintatapojen aihepiirejä ovat muun 
muassa: 
 

• tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä mielenterveyden edistäminen 

• kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja vähentäminen 

• opintojen edistäminen poissaoloja ehkäisemällä 

• opintojen ja työskentelyn hyvinvointia tukeva järjestäminen ja terveellisten elintapojen 
edistäminen 

• oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistäminen 
ja tarkastaminen 
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• opiskelijoiden osallisuuden edistäminen 

• huoltajien osallisuuden edistäminen 

• opiskeluhuollon ja oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen yhteistoiminta 
 
 
 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022-2023 
 
Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksestä, fyysisestä, psyykkisestä ja 
sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä 
oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuollon 
ammattiryhmään kuuluvat koulussa mm. opinto-ohjaajat (luokat 7-9), koulukuraattorit, koulupsykologi, 
koulunuoristyöntekijä, kouluvalmentaja,  kouluterveydenhoitajat, erityisopettajat ja koulunkäyntiavustajat.  
Jokirinteen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kuukausittain.  
 
Tiedot oppilashuollon tärkeistä periaatteista ja vastuutahoista toimitetaan vuosittain uusien oppilaiden 
koteihin koulutyön tiedotteen osana. Oppilashuoltosuunnitelma ja muita oppilashuoltoon kytkeytyviä 
suunnitelmia on myös koulun kotisivuilla. Opettajien käyttöön on jaettu heille suunnattu ohjeistus (Survival kit). 
Huoltajille pidetään keväisin oppilashuoltoon liittyviä toiminnallisia vanhempainiltoja. Oppilaiden 
toiminnallisten ryhmien (oppilaskunta, tukioppilaat, vihreä lippu) vetäjiä ja oppilasedustajia sekä 
vanhempainyhdistystä ja tärkeitä yhteistyötahoja kuullaan suunnitelmallisesti yhteisöllisessä 
oppilashuoltoryhmässä. 
 
Oppilashuollon onnistumista arvioidaan yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä kaksi kertaa vuodessa. 
Kouluterveyskyselyyn osallistutaan joka toinen vuosi ja tulokset käsitellään oppilashuollossa. Lisäksi kunnan 
ja/ai  koulun omat kyselyt toteutetaan keväisin. Vanhempainyhdistykseltä palaute oppilashuollosta otetaan 
kevään kokoontumisessa keskustellen. Oppilashuoltoryhmä suunnittelee toimintaansa saamansa palautteen 
pohjalta oppilashuollon suunnittelupäivässä ennen kouluvuoden alkua elokuussa.  
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja perusopetuslain kolmiportaisen tuen mukaista menettelyä kehitetään 
jatkuvasti yhteisöllisessä oppilashuollossa palvelemaan paremmin oppilaiden tarpeita resurssien puitteissa. 
Yhteisöllisen oppilashuollon vuoden karkea aikataulutus on koulun lukuvuosikalenterissa.  
 
Oppimisen ja koulunkäynnin mahdollisia esteitä selvitetään Jokirinteen koulussa oppilaan huoltajien ja 
yhteistyötahojen kanssa ja pyritään luomaan tarvittavia tukitoimia koulun ja kodin avuksi. Pedagogisessa 
tukitiimissä päivitetään säännöllisesti oppimisen tuen tarvetta. 
 
Koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa oppilas on oikeutettu erilaisiin tukitoimiin. Kaikki oppilaat kuuluvat yleisen 
tuen piiriin.  Mikä nämä tuen muodot eivät riitä oppilaan koulunkäynnin helpottamiseksi siirrytään ensin 
tehostettuun ja lopulta tarpeen vaatiessa erityiseen tukeen. Koulu suunnittelee tehostetun ja erityisen tuen 
toimenpiteet yhteistyössä vanhempien kanssa. Oppilaan siirto erityiseen tukeen ja myös erityisen tuen purku 
edellyttää virallisen päätöksen, jonka tekee Kirkkonummella toistaiseksi johtava koulupsykologi Johanna 
Lindeman. 
 
Luokissa toteutetaan sosiogrammi- ja ilmapiiritutkimus. Luokanopettajat ja luokanvalvojat seuraavat 
suunnitelmallisesti oppilaiden poissaolojen ja huomautusmerkintöjen kehittymistä ja myös oppilaisiin 
kohdistuvia kasvatus- ja kurinpitotoimia. Jokirinteen koulun suunnitelmat mm. poissaoloihin puuttumisesta 
sekä kasvatus- ja kurinpitotoimien käytöstä on tämän suunnitelman liitteenä.   
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Osallisuus luo turvallisuuden tunnetta. Oppilaiden osallisuutta lisätään tukioppilas- ja 
oppilaskuntatyöskentelyllä sekä mm. vihreä lippu -toiminnalla. Oppilaiden toiminnallisia ryhmiä kuullaan 
yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja tiimeissä.  
 
Turvallisen ilmapiirin rakentamiseksi Jokirinteen koulussa on vertaissovittelu-toimintaa ja myös 
kummioppilastoimintaa. 4.-6.-luokalaiset toimivat 1.-3.-luokkalaisten kummioppilaina. Lisäksi koulussa toimii 
Välkkärit, koulutetut 5.-6.-luokkalaiset oppilaat, jotka liikuttavat ja leikittävät muita oppilaita välitunnilla. 
Koulussa toimii kaksi aktiivista vanhempainyhdistystä, joiden kanssa yhteistyössä koulu pyrkii lisäämään 
oppilaiden hyvinvointia. Vanhempainyhdistyksen edustaja osallistuu vuosikellon mukaan yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän tapaamisiin vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Kutsu heille lähtee joka kokoukseen. 
 

 
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 opiskeluhuoltoryhmä 
 

• 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 
 

 
 

OPPILASHUOLTORYHMÄ Kokoontuminen ja 
kokoonpano 

Tehtävät Kirjaami-
nen 

Kokoontuu ennalta sovitusti 
koulun tarpeiden mukaan 

 

 

• rehtori/virka-

apulaisrehtori, 

koollekutsuja ja 

puheenjohtaja 

• tarvittaessa 

apulaisrehtori, 

mahdollisesti ryhmän 

• Vastaa koulun 

oppilashuollon 

suunnittelusta, 

kehittämisestä, 

toteuttamisesta ja 

arvioinnista. 

Vapaa-
muotoinen 
muistio 
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kokousmuistioiden 

kirjaaja 

• koulukuraattori 

• kouluterveydenhoitaja 

• koulupsykologi 

• laaja-alainen 

erityisopettaja 

• oppilaanohjaaja 

• tarvittaessa opettaja-

/oppilasedustus, 

koulun henkilökunnan 

tai yhteistyötahon 

edustaja  

 

 

• 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 kiusaamiskartoitusten 

avulla. 

• Ryhmää johtaa rehtori tai 

virka-apulaisrehtori. 

 
 
Jokirinteen koulu 2022-2022 
 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 
 
Koulun yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä ja 
toteuttamisesta yleisellä tasolla. Siihen kuuluvat pysyvinä jäseninä virka-apulaisrehtori/rehtori, 
terveydenhoitaja, erityisopettaja, psykologi, koulukuraattori, oppilaanohjaaja, tukioppilaiden ohjaaja sekä 
koulukäynnin ohjaaja.   
 
Koulun oppilashuoltotyöryhmä pyrkii ennaltaehkäisevään työhön ja kokoontuu kerran kuukaudessa.  
Erilaisilla oppilashuoltoväen kokoonpanoilla siirretään koulun oppilashuollon henkilöstön kanssa opetuksen 
järjestämiseksi välttämätön tieto nivelvaihepalavereissa (esikoulu - 1. luokka, alakoulut-yläkoulu) kunnan 
ohjeen mukaisesti. Oppilas on oikeutettu yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, josta enemmän luvussa 3.  
 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä päivittää säännöllisesti myös koulun yhdenvertaisuussuunnitelmaa (Liite 6) 
 
Oppilashuollon kehittämisestä Jokirinteen koulussa vastaa apulaisrehtori Annamaija Kylä-Setälä p. 040-
1269294 / annamaija.kyla-setala@kirkkonummi.fi 
 
 
Käytännön linjauksia: 
 
Jokirinteen koulussa jokainen luokka käydään mahdollisimman pian lukuvuoden alussa läpi pedagogisessa 
tukitiimissä, jossa katsotaan läpi kaikkien oppilaiden pedagogisen tuen toteutuminen. Siellä seurataan myös 
oppilaiden poissaolojen kehittymistä ja ohjataan opettajaa toimimaan tarvittaessa poissaoloihin puuttumisen 
mallin mukaisesti. 
 

mailto:annamaija.kyla-setala@kirkkonummi.fi
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- Kun oppilaan pedagogisen tuen tasoa päätetään tukitiimissä tarkastaa /oppimissuunnitelmia laaditaan ja 
päivitetään, pyritään aina tapaamaan huoltajat huoltajille sopivana aikana lähipalaverissä tai etänä.   
 
- Jos oppilaalla on tarvetta muuhun kuin pedagogiseen tukeen,   
+ on se, joka tuen tarpeen havaitsee (luokanopettaja/lv/kuraattori/ terveydenhoitaja tai muu koulun aikuinen) 
ensin yhteydessä suoraan lapseen/perheeseen ellei ole kyse lastensuojelulain asettamasta poikkeuksesta 
(seksuaalinen hyväksikäyttö, väkivallan uhka).    
+ Lapsen/perheen suostumuksella perustetaan yksilöllinen monialainen asiantuntijaryhmä, jonka 
kokoonpanon päättää oppilas/huoltaja. Ensimmäiseen yksilölliseen monialaiseen palaveriin tarvitaan aina 
suostumus huoltajalta/oppilaalta.   
+ yksilöllinen monialainen asiantutijaryhmä perustetaan myös oppilaan joutuessa sairaalaopetukseen sekä tuen 
järjestämiseksi kurinpitorangaistuksen /opetukseen osallistumisen epäämisen kohteeksi joutuneelle oppilaalle.  
 

  
kokousajat:   

  
Pedagogiset tukitiimit   
1-6: TI klo 13.25-15.00  
7-9 TO klo 9.05-11.00 
* paikalla erityisopettaja, apulaisrehtori, oppilaanohjaaja (7-9 lk) luokanopettaja/-valvoja, tarpeen mukaan 
aineenopettajia, psykologi, S2-opettaja   
* tiedotus ja tarpeen mukaisesti kutsuttavien kutsuminen: laaja-alainen erityisopettaja  
 
 

 
  

 
Torstaitiimi 
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To klo 8.15-9 
*konsultointiapua nimettömästi. Paikalla apulaisrehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, 
oppilaanohjaajia, kouluvalmentaja  ja erityisopettajia 

*käytössä kun tarvitsee yleisesti toimintaohjetta pedagogisen tuen tai oppilashuollollisen huolen tiimoilta tai 

on muuta kysyttävää asiantuntijoilta (esim. yksilökohtaisten monialaisten palaverien sovitteleminen 

aikatauluihin ja suunnittelu).  
 
 
Pedagogiset perhepalaverit ja yksilölliset monialaiset asiantuntijaryhmät aamuisin ja iltapäivisin 
oppilaan/huoltajien toiveen mukaan  
* läsnä: pyydetyt sovitusti  
* tiedotusvastuu: sopimuksen mukaan  
*oppilashuoltokertomusten ja kokoontumissuostumusten säilytys kanslian holvissa. 
 
Koulun yhteisöllinen monialainen oppilashuoltoryhmä  
torstaisin pääsääntöisesti 8.00-10.00 1 krt / kk   
* ennaltaehkäisevää toimintaa     
* viimeinen kokous toukokuussa oppilashuoltotyön arviointia  
* läsnä: rehtori, virka-apulaisrehtori, terveydenhoitajat, opot, laaja-alaiset erityisopettajat, kuraattorit, 
psykologi, koulunuorisotyöntekijä ja kouluvalmentaja, oppilasedustajia, huoltajat aina kutsuttuna. 
* tiedotusvastuu: virka-apulaisrehtori tekee muistion, joka tallennetaan henkilökunnan nähtäville Edisonin 
One Drive-palveluun. Toiminnan jalkautus sopimuksen mukaan. 

  
 

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

 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kuulee keskeisiä yhteistyötoimijoita vuosikalenterin mukaan. 
Nuorisotyöntekijät tiedottavat toiminnastaan kouluille. Koululla jatkaa ainakin toistaiseksi 
koulunuorisotyöntekijä. Seurakunta järjestää koululla päivänavauksia muutaman kerran lukukaudessa. 
Seurakunnan ja nuorisotyön tekijät ohjaavat koulussa esim. ryhmäytymis- tai kiusaamisen ehkäisemisen 
tapahtumia. Lapsia ja perheitä ohjataan tarvittaessa seurakunnan sururyhmiin. Kirjasto palvelee Jokirinteen 
koulua välittömässä läheisyydessä ja järjestää toimintaa 1-9 vuosiluokille. 

 
 

 
2.4. Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön 

hyvinvoinnin tarkastuksissa 
 
Kirkkonummella: 
Kouluyhteisön ja -ympäristön on suojattava terveyttä. Hyvät työ- ja oppimisolosuhteet luovat 
edellytykset koko kouluyhteisön hyvinvoinnille, työkyvyn säilyttämiselle sekä tulokselliselle 
oppimiselle. Oppilaan terveyden edistämiseksi on kouluyhteisön ja oppimisympäristön terveellisyys ja 
turvallisuus tarkastettava yhteistyössä koulun ja sen oppilaiden, kouluterveydenhuollon, 
terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittavien muiden 
asiantuntijoiden kanssa. Työolot tutkitaan säännöllisesti työsuojeluviranomaisten aloitteesta. 
Tarkastuksesta laaditaan raportti ja samoin todetuista puutteista ja niiden korjaamisesta laaditaan 
suunnitelma. Arvioinnissa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain.   
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Kouluyhteisön ja – ympäristön tulee olla terveellinen, turvallinen, esteetön ja esteettisesti viihtyisä. 
Fyysiset työolot, kuten sisäilman laatu, koulutyön ergonomia, tapaturmavaarat, kalusteiden, 
sosiaalitilojen, säilytystilojen ja koulun siivouksen asianmukainen taso huomioidaan tarkastuksessa. 
Tarkastuksessa tulee käydä läpi oppilashuollon suunnitelma.   

 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 

 
Jokirinteen koulun terveydellisten olojen tarkastus tehtiin lukuvuonna 2021 2022.  
 

2.5. Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 
 
Kirkkonummella: 
Kouluterveydenhuollon työntekijät osallistuvat kouluyhteisössä koululaisen terveyden edistämiseen ja 
terveystiedon vahvistamiseen yhteistyössä opetushenkilöstön ja oppilashuollon asiantuntijoiden 
kanssa. Terveystieto-oppiaineen opetusta voidaan toteuttaa yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja 
muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Kouluterveydenhoitaja voi osallistua opettajan tukena 
terveystiedon opetukseen.   
Kouluterveydenhuollossa toteutetaan lapsen kehitysasteen mukaisesti terveysneuvontaa ja – 
ohjausta. Yksilö- ja ryhmäneuvonnassa painotetaan kansanterveyden kannalta keskeisiä aiheita, ja 
tekijöitä, joita esimerkiksi kouluterveyskysely nostaa esiin.  
  
Näitä ovat: mielenterveys, seksuaalisuus, tartuntataudit, väkivalta ja koulukiusaaminen, tapaturmien 
ehkäisy ja turvallisuus, ravitsemus, painon hallinta, tupakoinnin, päihteiden ja huumaavien aineiden 
käytön ehkäisy ja lopettaminen, uni ja lepo, hygienia, suun terveys, liikunnallinen elämäntapa sekä 
tietokonepelit, tv-viihde ja viihde-elektroniikka. Yksilö- ja ryhmäneuvontaa toteutetaan 
suunnitelmallisesti ja koululaisen kehitykselliset tarpeet huomioiden kohdennettuna koululaisille ja 
heidän huoltajilleen. 
 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 

 
Jokirinteen koulussa toteutetaan lapsen kehitysasteen mukaista terveysneuvontaa ja – ohjausta kaikissa 
terveystarkastuksissa sekä lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan. Tarvittaessa tehdään yhteystyötä 
luokanopettajan ja aineenopettajien kanssa.  
 
Kouluterveydenhoitajat ja yläkoulun terveystietoa opettavat opettajat suunnittelevat ja arvioivat tarpeen sekä 
yhteistyön muodot vuosittain.  Mahdollisuuksien mukaan terveystiedon opettajille tarjotaan 
täydennyskoulutusta/luentoja ajankohtaisista terveydenhuollon osa-alueista.  
 
Terveystiedon opettaja käy ryhmiensä kanssa ehkäisyneuvonnassa tutustumassa mahdollisuuksien mukaan. 
Opettaja voi myös pyytää ehkäisyneuvonnasta oppitunnille asiantuntijan.  
 
Vuosittain kunnasta järjestetään 6-luokkalaisille ja 7-luokkalaisille laillisuuskasvatusta, jossa olennainen osa on 
päihdekasvatus. Poliisin sosiaalityöntekijät ja nuorisotoimi ovat järjestäneet toimintaa.  Päihdetyöstä pyritään 
saamaan ulkopuolisilta asiantuntijoilta luentoja tunneille myös esim. poliisin ja järjestöjen kautta. 
Koulumme osallistuu opetussuunnitelman mukaisesti MOVE-toimintakykytestin suorittamiseen. Tästä tiedot 
menevät huoltajan luvalla myös kouluterveydenhuoltoon.  

 
 
 

2.6. Järjestyssäännöt 
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Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
 
Koulu käy läpi ja tarvittaessa päivittää lukuvuosittain järjestyssäännöt yhteistyössä koulun opetushenkilöstön, 
oppilaiden (vuosittain lukuvuoden alussa) ja huoltajien kanssa. Järjestyssäännöt sekä suunnitelma kasvatus- ja 
kurinpitokeinojen käyttämisestä löytyvät koulun kotisivuilta sekä lukuvuosisuunnitelman liitteestä. 
 
 

2.7. Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 
 
Kirkkonummella: 
Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa 
luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että 
oppivelvollisuus tulee suoritettua ja oppilaan tehtävänä on huolehtia koulunkäynnistä työjärjestyksen 
mukaisesti. 
 
Poissaoloihin puuttumisen mallin tarkoituksena on päästä puuttumaan mahdollisimman varhain 
poissaolojen taustalla oleviin ongelmiin yhdessä oppilaiden, huoltajien ja tarvittaessa 
viranomaisverkostojen kanssa. Pitkittyneet poissaolot voivat hankaloittaa opinnoissa etenemistä, 
vaikuttaa oppilaan kaverisuhteisiin ja pahimmillaan lisätä syrjäytymisen riskiä.  
 
Opettaja/luokanvalvoja seuraa WILMAn välityksellä poissaoloja päivittäin. Jos oppilas on luvatta poissa 
yhdenkin päivän tai jos selvitettyjä poissaoloja kertyy huolestuttavan paljon (esim. yhteensä viikon 
tuntimäärää vastaava määrä), opettaja on yhteydessä kotiin ja selvittelee tilannetta. Tarvittaessa 
sovitaan huoltajan kanssa koulun tukitoimista (opetusjärjestelyihin liittyvä tai oppilashuollollinen tuki). 
Kirkkonummella on otettu käyttöön LAPE-hankkeessa laadittu pääkaupunki seudun yhteinen malli 
(LIITE 2 ja 2b) 
 

Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
 

Liitteenä 2b on LAPE-mallista johdettu Jokirinteen koulun poissaoloihin puuttumisen malli, joka on 
oppilashuoltosuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman liitteenä. 

 
 

2.8. Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 
 
Kirkkonummella: 
Koulutapaturmilla tarkoitetaan oppilaalle koulumatkalla (=matka kotoa kouluun ja koulusta suoraan 
kotiin), koulussa muualla koulutuntien aikana koulutyötä suorittaessa tai koulun järjestämissä 
opettajan valvomissa tilaisuuksissa sattunutta tapaturmaa. 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. 
  
Lisäksi koulun johdon tulee huolehtia, että koulussa on riittävästi ensiaputaitoista henkilökuntaa, jotta 
toiminta hätätilanteessa on mahdollisimman tehokasta ja loukkaantunut henkilö saadaan 
mahdollisimman nopeasti hoitoon. Opettajien ja muun koulun henkilökunnan ensiaputaitoja ja näiden 
valmiuksien ylläpitämistä edistetään säännöllisillä koulutuksilla.  



       LIITE 5 
 

   
 

Suunnitelmallinen koulutapaturmien seuranta on suositeltavaa ja tuottaa tietoa suoraan kouluissa 
tehtävän ennaltaehkäisytyön tueksi.   
 

Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
 

Yhteisten sääntöjen ja tilannekohtaisten ohjeiden noudattaminen ovat tärkeä tapaturmien ehkäisemisen keino. 
Opettajat tutustuvat säännöllisesti pelastussuunnitelmaan ja oppilaiden kanssa harjoitellaan poistumista ja 
suojautumista vuosittain. Vahtimestari hoitavaa yhteistyötä erilaisten rakenteiden ja kulkureittien 
turvallisuuden ylläpitämiseksi.  Jos oppilaalle sattuu koulumatkalla tai koulupäivän aikana tapaturma, opettaja 
arvioi tilanteen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä vanhempiin. Terveydenhoitaja auttaa mahdollisessa 
hoitoonohjauksessa. Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu lapsen turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu 
lapsen hoidosta on siirtynyt huoltajalle. Tapaturmasta tehdään koulussa tapaturmailmoitus, josta selviää 
tapahtumien kulku korvaushakemusta varten.  

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa käytännön harjoittelutyössä, 
esim. tekninen työ. Käytännön opetuksena tai harjoitteluna pidetään niitä olosuhteita, joissa opetuksen tai 
harjoittelun voidaan ajatella vastaavan käytännön työskentelyä kyseisessä ammatissa. Käytännön 
harjoittelutyöksi katsotaan myös opetussuunnitelmaan sisältyvä palkaton työharjoittelu ulkopuolisella 
työpaikalla (TET). 
Kirkkonummen kunta on ottanut oppilaille lisäksi vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Vakuutukset 
kattavat koulumatkat ja kunnan koulujen työsuunnitelman mukaisen toiminnan.  Myös koulumatkat sisältyvät 
ko. vakuutuksen piiriin. Vakuutus ei ole voimassa koulun alueen ulkopuolella välituntien ja ns. hyppytuntien 
aikana tai, jos oppilas muuten poistuu luvatta koulun alueelta.  
Tapaturmavakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn enimmäismäärän mukaan 
- hoitokuluja   
- tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 
- tapaturman aiheuttamasta kuolemasta  
Hoitokuluina korvataan lääkärissäkäyntimatkat sekä lääkärin määräämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Silmälasit 
korvataan vain, jos tapaturmatilanteessa tulee vamma. Vaatteet korvataan, jos hoitohenkilökunta joutuu 
leikkaamaan vaatteita hoitotilannetta varten 
Vakuutusyhtiö korvaa sekä julkisen sektorin että yksityisen lääkäriaseman palvelut koulutapaturmissa. 
Tapaturma-asioissa yhteyshenkilö on koulusihteeri Sarianna Jylhä-Matilainen (0401269326) 

 
Jokirinteen koulussa on henkilökunnalle suunnattu  viimeksi koulutus pelastus ja ensiaputaidoissa 9.10. 2021 
VESO:ssa. 
 
 

2.9. Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen 
 
Kirkkonummella: 
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 tarkoituksenmukaisin 
keinoin hänen elämäntilanteeseensa. 
 
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.  
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Alle 18-vuotiaiden päihteiden käyttöön puututaan aina. Kunnassa on laadittu päihdestrategia.  
Koulujen ja opiskeluhuollon henkilökuntaa koulutetaan päihteiden käytön tunnistamiseen ja puheeksi 
ottamiseen.   
 
Tuntemattomien henkilöiden oleskeluun työpäivän aikana koulussa tai koulun alueella puututaan. 
Oppilaiden poissaoloja seurataan ja niihin puututaan välittömästi. Selittämättömät poissaolot, 
koulumenestyksen heikkeneminen, sekä käyttäytymisen ja ulkoisen olemuksen muutokset 
(välinpitämättömyys, passiivisuus tai korostunut vilkkaus, mielialavaihtelut, väsymys, 
hermostuneisuus) voivat liittyä päihteiden käyttöön. 
   
Mitä varhaisemmassa vaiheessa puututaan päihteiden käyttöön, sitä suuremmat mahdollisuudet on 
vaikuttaa ja ehkäistä kierteen paheneminen. Aina epäilyn tai huolen herätessä opiskelija ohjataan 
terveydenhoitajalle tai asia otetaan esille opiskeluhuoltoryhmässä, jossa suunnitellaan 
jatkotoimenpiteet. Vanhempiin otetaan yhteyttä ja tarvittaessa otetaan yhteyttä verkoston muihin 
toimijoihin. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö kotien kanssa päihdetilanteissa on tärkeää. 
Tarvittaessa järjestetään verkostokokouksia ja lapsi tai nuori ohjataan asianmukaiseen hoitoon. 
 
Kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen sosiaaliviranomaisille, jos on huolissaan lapsesta tai 
nuoresta. Laki velvoittaa opetus- ja oppilashuollon henkilöstöä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. 
Lastensuojeluilmoitus johtaa lapsen tai nuoren ja huoltajan tilanteen arviointiin ja tarvittaessa 
laajempaan lastensuojelun tarpeen selvitykseen. 

 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
 
Em. asioita käsitellään tarpeen edellyttämällä tavalla henkilöstön kanssa yhteissuunnitteluajalla. 
Opetussuunnitelmaan liittyen asioita käsitellään eri oppiaineiden tunneilla oppilaan ikäkausi huomioiden. 
Kirkkonummen kunnan nuorisotyöntekijät pitävät päihdevalistustunnit 6-luokan oppilaille sekä näppis-luennot 
7-luokkalaisille kerran vuodessa. Poissaoloihin puututaan poissaoloihin puuttumisen mallin mukaisesti. 
Kasvatuksellinen menettely päihteiden käytössä selviää suunnitelmasta kasvatus- ja kurinpitotoimien 
käyttämisestä. Koululla on myös päihdesuunnitelma. 
 

 
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 
toiminta-tapojen ja asenteiden omaksuminen. Koulumatkaliikennettä koskevan opastuksen lisäksi 
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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. 
 

Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
 
Koulukuljetusperiaatteet löytyvät kokonaisuudessaan Kirkkonummen kunnan internetsivuilta osoitteesta 
https://www.kirkkonummi.fi/  
 
Koulukuljetuksien odottamisajat kuuluvat pääasiassa normaaleihin välitunteihin ja siirtymiin, koska 
odottamisajat ovat niin julkisessa liikenteessä kuin taksikyydeissä lyhyet. Välituntivalvojat huolehtivat myös 
pihalla kyytiä odottamaan jääneistä oppilaista. Erillistä ohjelmaa kyyditystä odottaville oppilaille ei siis ole 
pääsääntöisesti järjestetty. Jakoryhmien suunnittelussa otetaan huomioon kuljetukset. Lukuvuoden alussa 
avustajat saattavat pieniä oppilaita taksille. Tarvittaessa huoltajan pyynnöstä opettaja tai avustaja myös valvoo 
oppilasta odotusaikana.  
 
 
 

2.11. Jokirinteen koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta, 
syrjinnältä ja häirinnältä 

 

Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja 
toteutumista. Suunnitelmassa on otettava huomioon sekä oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten 
väliset vuorovaikutussuhteet. 

 
 

2.11.1. Kiusaamisen, syrjinnän, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen 
puuttuminen 
 

 
Kiusaamisella ymmärretään Jokirinteen koulussa sitä, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan tahallaan ja 
toistuvasti pahaa mieltä niin että hänen on vaikea puolustautua. Kiusaaminen voi olla sanallista (pilkkaamista, 
nimittelyä), epäsuoraa (ryhmän ulkopuolelle sulkemista, ilkeiden juttujen levittämistä), fyysistä (lyömistä, 
tönimistä) tai netissä tai kännykän kautta tapahtuvaa. Kiusaaminen on siis luettavissa henkiseksi tai fyysiseksi 
väkivallaksi. Kiusaaminen voi sisältää väkivaltaa ja seksuaalista häirintää, mutta nämä ovat myös erilliset ilmiöt 
kun teot eivät jatkuvasti kohdistu vain yhteen henkilöön. 

Kiusaamis- väkivalta- ja häirintätilanteiden hoitaminen riippuu niiden vakavuudesta. Ensin hoidetaan akuutti 
tilanne: huolehditaan oppilaiden turvallisuudesta, annetaan tarvittaessa ensiapua ja kutsutaan tarvittaessa 
ambulanssi tai poliisi. Tämän jälkeen tilanne selvitetään. Lievissä tapauksissa käydään kasvatuskeskusteluja, 
otetaan yhteyttä huoltajiin, sovitellaan tekoa ja/tai annetaan mahdollisesti jälki-istuntoa. Vakavammissa 
tapauksissa laki velvoittaa koulun henkilökuntaa tekemään rikos- tai lastensuojeluilmoituksen.  

Jokirinteen koulun arvona on luottamus. Kaikilla tulee olla turvallinen olo koulussa. Sen varmistamiseksi 
keskeisiä periaatteita ovat seuraavat: 

- Oppilaat opiskelevat koulussa ohjeistetusti, ohjatusti ja valvotusti.  
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- Välitunnilla koulun pihalla ja sisätiloissa on riittävästi valvojia.   
- Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset puuttuvat mahdolliseen kiusaamiseen väkivaltaiseen, 

epäasialliseen ja häiritsevään käyttäytymiseen niin oppilaita kuin henkilökuntaa kohtaan.  
- Pyritään luomaan myönteinen, toisia kunnioittava ja erilaisuutta hyväksyvä ilmapiiri koko yhteisöön. 
- Oppilaille opetetaan yhdessä olemiseen liittyvät hyvät tavat. 
- Ikävät tilanteet pyritään selvittämään viipymättä.  
- Kotien kanssa tehdään yhteistyötä ja vanhempainilloissa käsitellään tähän suunnitelmaa liittyviä 

teemoja.   

 
Seuraavassa on lueteltu toimintatapoja, jotka ennaltaehkäisevät kiusaamista, syrjimistä, väkivaltaista käytöstä 
ja häirintää ja mahdollistavat niihin puuttumisen:  

• Jokirinteen koulussa kiusaamiseen, syrjintään, väkivaltaiseen käytökseen ja häirinnän ehkäisemiseen 
liittyvät asiat käsitellään oppilaiden kanssa ikätasoisesti: Lukuvuoden alussa kaikkien luokkien 
luokanopettajat / luokanvalvojat kertaavat aina koulunaloituspäivänä elokuussa (ja muuten 
tarvittaessa): 

* Tällaista käytöstä ei koulussamme hyväksytä. 
* Koulumme pyrkii kasvattamaan oppilaista suvaitsevaisia ja vastuullisia yhteisön jäseniä.  
* Miten kiusaaminen eroaa väkivaltaisesta ja aggressiivisesta käytöksestä ja häirinnästä. 
* Miten toimitaan, jos näitä ilmiöitä havaitaan? 
* Miten yksittäinen oppilas voi auttaa kitkemään näitä ilmiöitä koulustamme? 
* Sosiaalisen median käyttö/kuvien ottaminen ja levittäminen/ nettikiusaaminen 
* Järjestyssäännöt 

• Opettajat tekevät aina ryhmätöihin ja paritöihin ryhmäjaot  

• Oppilaita kannustetaan tulemaan toimeen kaikkien kanssa. 

• Opettajien välinen tiedonkulku ja yhteistyö kiusaamisen huomaamisessa on tärkeää. 

• Kesken lukuvuoden tuleville oppilaille "muuttopalaveri" luokanopettajan/-valvojan, opon ja 
mahdollisesti myös oppilashuoltohenkilökunnan kanssa. 

• Uuden oppilaan tullessa jokainen opettaja edesauttaa ryhmäytymistä tunneillaan. 

• Ryhmäytymistunnit / -päivät 3. ja 7. luokilla. 7.luokilla tukioppilaat mukana ryhmäytymisessä.  Muille 
luokille pidetään ryhmäytymistunteja mm. kuraattorin ja psykologin ja muun yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän jäsenten yhteistyönä. 

• Verso-toiminta ja  Resto-sovittelut  toimivat. 

• Vähintään kerran vuodessa tehtävät sosiogrammit ja ilmapiirikyselyt, joiden perusteella voidaan 
puuttua orastaviin ongelmakohtiin oppilaiden välisissä suhteissa. Sosiogrammi on vain koulun 
käyttöön. Se toimii ryhmänhallinnassa opettajan työvälineenä eikä sitä näytetä huoltajille.  

• Oppilaita kannustetaan kertomaan havaitsemastaan kiusaamisesta, väkivallasta ja häirinnästä 
tukioppilaille, opettajille tai oppilashuoltohenkilökunnalle. 

• Luokanopettaja/-valvojat rohkaisevat vanhempaintapaamisissa huoltajia ja oppilaita keskustelemaan 
kotona kiusaamisesta, väkivallasta ja häirinnästä, niiden ennaltaehkäisemistä ja niihin puuttumisesta.  

• Tukioppilaat tutustuvat toiminnassaan väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisemiseen ja 
niihin puuttumiseen Mannerheimin lastensuojeluliiton ohjeistuksen mukaisesti. Tukioppilastoiminnan 
avulla oppilaat saavat vertaistukea ja madalletaan kynnystä kertoa näistä ilmiöistä. 

• Oppilaskunta pohtii turvalliseen oppimisympäristöön vaikuttavia tekijöitä 

• Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti (mm.  Resto, Verso-ohjaaja, MAPA, sekä asiantuntijaluennot). 

• Kouluterveydenhoitaja kysyy kiusaamisesta sekä väkivallan ja häirinnän kokemuksista tavatessaan 
vuoden aikana kaikki koulun oppilaat. 

• Koulun ja nuorisotoimen sekä seurakunnan yhteistyö (ryhmäytymispäivät, nuoriso-ohjaajat koululla). 

• Koulun nuorisotyöntekijä vetää Check in check- out toimintamallilla positiivisen puuttumisen avulla  
kiusaamista, väkivaltaa ja häirintääkin ennaltaehkäisevää toimintaa. 
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• Kouluvalmentaja pystyy tukemaan herkässä asemassa olevia oppilaita omalta osaltaan.  
 
 
Kiusaamiseen, syrjintään, väkivaltaiseen käytökseen ja häirintään puututaan välittömästi, kun se tulee koulun 

tietoon. Koteja tiedotetaan huolellisesti harkiten, mikäli luokassa käsitellään kiusaamis- väkivalta ja 

häirintätapauksia. Tilanteen selvittämisestä ottaa vastuun tilanteen vakavuuden mukaisesti joko luokanvalvoja, 

rehtori/apulaisrehtori, yksilöllinen monialainen oppilashuolto.  

Koulun käytössä on kiusaamiseen, väkivaltaiseen käytökseen ja häirintään puuttumiseen kytkeytyviä erilaisia 

suunnitelmia tämän suunnitelman liitteinä esim.  suunnitelma kasvatus- ja kurinpitotoimien käyttämisestä 

(liite 1), kriisisuunnitelma (liite 5), seksuaalinen kaltoinkohtelu - miten ehkäistä, miten puuttua -   sekä 

tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. 

Jos kiusaaminen, häirintä ja väkivalta kohdistuu opettajiin, on työsuojelulla omat toimintatapansa. Läheltä piti-

tilanteista sekä vakavista väkivaltatapauksista koulun henkilökunta täyttää sähköisesti kunnan vaara- ja 

uhkatilanne ilmoituksen. Myös koulun kriisisuunnitelmassa on käsitelty tätä aihetta. 

 
 

2.11.2. Edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla 
 

Tilanteesta riippuen tapauksia käsitellään yhteisesti koulun, luokan tai tietyn ryhmän tasolla. Usein käsittely on 
niin intiimiä, että se tapahtuu vain uhrin ja tekijän kanssa yksilöllisenä oppilashuoltona. Ristiriitojen 
selvittämisen polut on esitetty liitteessä 1.  

 
Koulun tasolla kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisy on tehokkainta. Kun jotain tapahtuu vakavia 
tapauksia, toimitaan yhteistyössä mm. viranomaisten kanssa. Tiedotus ja asian käsittely pohditaan koulun 
kriisisuunnitelman mukaisesti. 
 
Ryhmän tasolla  
● voidaan käyttää koulun kriisiryhmää suunnittelemaan toimenpiteitä 
● järjestetään tarvittaessa luokkakohtaisia vanhempainiltoja  
● kartoitetaan tilannetta (esim. kiusaamiskysely)  
● keskustellaan luokissa hyvän ja turvallisen oppimisympäristön edellytyksistä tapahtuneen jälkeen 
● rohkaistaan lapsia ja nuoria seuraamaan, puhumaan ja puuttumaan kiusaamis- ja väkivalta ja 
häirintätilanteisiin 
● käytetään luokissa oppilashuollon tuottamaa materiaali, joka on saatavissa OneDrivessa. 
 
Yksilötasolla  
● huolehditaan riittävistä seuraamuksista tekijälle 
● keskustellaan tekijöiden ja kohteiden sekä heidän huoltajiensa kanssa ja pyritään löytämään myönteisiä 
toimintamalleja asioiden ratkaisemiseksi  
● käytetään monipuolisia selvittelymenetelmiä, mikäli asian selvittäminen suullisesti on vaikeaa (piirtäminen, 
kirjoittaminen jne.) 
● sovittelemalla ja siihen liittyvällä seurannalla saadaan hyviä tuloksia myös kiusaamisen lopettamisessa. 
● teon sovittaminen sovitaan yhteisesti  
● rohkaistaan kaikkia toimimaan aktiivisesti kiusaamista vastaan  
● sovitaan tavoitteet käyttäytymisen muutokselle ja tehdään tarvittaessa siihen liittyvät sopimukset  
● seurataan mahdollisten sopimusten noudattamista 
● tehostetaan tekijän auttamista ja luodaan onnistumisen edellytykset tekijän ja kohteen yhteiselolle 
koulupäivän aikana (sovitaan tarvittaessa liikkumisesta / oleilusta valvotusti)  
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● rehtori voi tarvittaessa evätä oppilaalta opetukseen osallistumisen jäljellä olevan työpäivän ajaksi, mikäli 
oppilas on vaaraksi muiden oppilaiden tai koulun aikuisten turvallisuudelle taikka opetus häiriintyy 
kohtuuttomasti  
● koulun väki ohjaa tarvittaessa teon tekijän ja kohteena olevan oppilaan huoltajia ottamaan yhteyttä 
hoitavaan tahoon yksilöllisen oppilashuollon menettelyn kautta. Yksilökohtaisessa monialaisessa 
oppilashuollossa pohditaan tapauskohtaisesti yhteistyötarve myös muihin viranomaisiin, kuten lastensuojeluun 
ja poliisiin.   
 

Väkivallan, kiusaamisen, syrjinnän tai häirinnän kohteeksi joutunut 

on tärkeä kertoa mahdollisimman nopeasti asiasta jollekin aikuiselle, esim. luokanopettajalle tai 
luokanvalvojalle, jollekin muulle opettajalle, omalle huoltajalle, terveydenhoitajalle, kuraattorille tai rehtorille.  
Oppilas voi puhua myös tukioppilaille. He osaavat viedä asian eteenpäin oikeille aikuisille. Vain tietoon tulleet 
tapaukset voidaan ratkaista!  

Huoltaja, joka saa tietää väkivallasta kiusaamisesta tai häirinnästä 

ilmoitus mahdollisimman nopeasti luokanopettajalle / luokanvalvojalle tai oppilashuollon työntekijöille. 

 
2.11.3. Yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon 

tekijän että sen kohteena olevan osalta 
 
Yksilöllistä apua ja kasvatuksellisia/rangaistustoimenpiteitä järjestetään yksilöidysti tilanteen edellyttämällä 
tavalla uhr(e)ille sekä tekijälle/tekijöille. 
 
 

2.11.4. Yhteistyö huoltajien kanssa 
 

Huoltajia ohjeistetaan ottamaan yhteyttä oppilaan luokanvalvojaan sekä tarvittaessa kuraattoriin tai muuhun 
oppilashuollon työntekijään tai rehtoriin välittömästi väkivalta- häirintä- tai kiusaamistapauksen tultua ilmi. 
Koulun työntekijät tekevät yhteistyössä huoltajien kanssa arvion, miten tilannetta lähdetään selvittämään.  
Vakavammissa kiusaamis-, häirintä- tai väkivaltatilanteissa asian hoidosta koulussa vastaa rehtori ja 
oppilashuollon väki moniammatillisesti. Vakavissa koulussa tapahtuneissa kiusaamis-/uhkailu-
/väkivaltatilanteissa harkitaan vanhempia kuullen tilanteen mukaan yhteydenottoa lastensuojeluun ja 
poliisiviranomaisiin.  

 
 

2.11.5. Yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa 
 

• Yksilöllisen selvittelytyön perusteella ollaan yhteydessä esim. terveydenhuoltoon, poliisiin tai 

lastensuojeluun.  

• Kiusaajan ja kiusatun sekä heidän huoltajiensa kanssa sovittuun yhteisneuvotteluun kutsutaan tarvittaessa 

mukaan viranomaisten edustajia  

• Vakavissa kiusaamis-, syrjintä-, häirintä- ja väkivaltatilanteissa on koulu lähtökohtaisesti yhteydessä 

esimerkiksi poliisiin, sosiaaliviranomaisiin tai kunnan päihdepalveluihin.  

• Vakavissa kiusaamis-, häirintä ja väkivaltatilanteissa koulupäivän aikana on myös huoltajilla oikeus päättää 

asianomistajana rikosilmoituksen tekemisestä. 
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2.11.6. Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, 
huoltajille ja yhteistyötahoille 
 

Jokirinteen koulussa koteihin jaettavan (1- ja 7. luokkalaiset sekä 3. luokan musiikkiluokka) ja kotisivuilla 
olevassa koulutyön tiedotteessa kerrataan vuosittain oppilaan kannalta toimintatapa oppilaan väkivaltaisen 
kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemisen ja siihen puuttumisen toimintamalli. Ensimmäisenä 
koulupäivänä nämä asiat käydään myös luokittain läpi oppilaiden kanssa ikätasoisesti. Tämä suunnitelma on 
nähtävillä koulun kotisivuilla. 

 
 

2.11.7. Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi 
 

• Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta, syrjinnältä ja häirinnältä julkaistaan 
oppilashuoltosuunnitelman osana koulun kotisivuilla. 

• Suunnitelmaa käsitellään yhteisöllisessä oppilashuollossa säännöllisesti vanhempainyhdistyksen kanssa 

• Oppilaiden kanssa suunnitelman sisältöä käydään läpi sekä lukuvuoden alussa, että pitkin lukuvuotta. 

• Suunnitelman päivittämistarpeet pohditaan oppilashuollon kehittämispäivässä lukuvuoden alussa tai 
lopussa osana oppilashuollon toiminnan arviointia 
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2.12. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa  
 

2.12.1. Kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä 
kriisitilanteissa 
 

Jokirinteen koulun kriisisuunnitelma sisältää lukujen 2.12.1–2.12.7. asiat ja siinä on yksityiskohtaisia neuvoja 
erilaisten kriisitilanteiden käsittelyyn. Kriisisuunnitelmasta on opettajien käytössä onedrivessa ja kaikkien 
nähtävillä koulun kotisivuilla 
 
Kriisien ehkäisemisen keinoina Jokirinteen koulussa on tehokas oppilashuollon toiminta ja yhteistyö 
viranomaisten kanssa. Sovittelu- ja huomaa hyvä –toiminta sekä oppilaiden osallistaminen lisäävät 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, jolloin oppilasyksilöiden hyvinvointi paranee. Kehityskeskusteluissa painotetaan 
henkilökunnan työssäjaksamisen tärkeyttä ja ohjataan henkilökuntaa esim. työohjaukseen. Poliisi pyritään 
saamaan näkyväksi Jokirinteen koulussa.  
 
Koulun kuulutusjärjestelmä on hyvä ja pelastusharjoituksia järjestetään vuosittain lukukauden alkaessa. 
Henkilökuntaa rohkaistaan kouluttautumaan kriisien ehkäisemisen ja hallinnan näkökulmiin. 
 
Koulussa järjestetään säännöllisesti turvallisuuskävely ja alkusammutuskoulutus koulun henkilökunnalle. 
Poistumisharjoitus ja/tai sisälle suojautumisharjoitus järjestetään lukuvuoden alussa.  
 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä tarkastaa ja päivittää kriisisuunnitelmaa vuosittain. Henkilöstö ohjataan 
tutustumaan kriisisuunnitelmaani lukuvuoden alussa lukuvuosisuunnittelun yhteydessä.  
 

 
2.12.2. Johtamisen periaatteet, yhteistyö ja vastuunjako kriisitilanteissa ja niihin 

varautumisessa 
 

Määritellään kriisisuunnitelmassa. Tätä osaa ei julkaista koulun kotisivuilla. 
 

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

 
Määritellään kriisisuunnitelmassa. Tätä osaa ei julkaista koulun kotisivuilla. 

 
2.12.4. Psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 

 
Määritellään kriisisuunnitelmassa. 
 

2.12.5. Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, 
huoltajille ja yhteistyötahoille 

 
Henkilöstö ohjeistetaan tutustumaan kriisisuunnitelmaan lukuvuoden alussa. Tämä suunnitelma tiedottaa 
suunnitelman olemassaolosta. 
 

2.12.6. Toimintavalmiuksien harjoittelu 
 

Pelastusharjoitukset ovat näkyvin toimintavalmiuksien harjoittelun tapa. 
 

2.12.7. Suunnitelman arviointi ja päivittäminen 
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Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä tarkastaa ja päivittää kriisisuunnitelmaa vuosittain pelastussuunnitelman 
laadinnan kanssa synkronoidusti. 

 
 

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. Kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yksilökohtaisen oppilashuollon 

järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja 
edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi 
 
Kirkkonummella: 
Yksilökohtainen oppilashuolto toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa ottaen 
huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Oppilaan omat toivomukset on otettava huomioon häntä 
koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa mukaisesti. Alaikäisellä ja vajaavaltaisella on oikeus kieltää huoltajaa tai muuta 
laillista edustajaa osallistumasta itseään koskevan asian käsittelyyn ja saamasta häntä koskevia tietoja. 
(Painava syy, jos ei selvästi vastoin oppilaan etua. Arvion edun vastaisuudesta tekee sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilö). Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä lastaan käyttämästä 
oppilashuollon palveluja. 
 
Oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat käsitellään yksilöllisessä monialaisessa 
asiantuntijaryhmässä.  Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaminen perustuu oppilaan ja oppilaan 
huoltajan kirjalliseen suostumukseen. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen 
harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella oppilaan asian käsittelyyn 
voi osallistua tarvittavia yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää 
neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.  
 
Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi 
tarpeelliset tiedot oppilashuoltokertomukseen. 
 
Keskeiset yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöalueet ovat: 

• opiskeluhuollon palvelut 

• monialaisen yksilökohtainen opiskeluhuolto eli asiantuntijaryhmä 

• opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuollon asiakkaana 

• yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön kirjaaminen 

• salassa pidettävien tietojen luovutus yksilökohtaisessa opiskeluhuoltotyössä 

• konsultaatiot yksilökohtaisessa työssä 

• oppimisen tuki ja yksilökohtainen opiskeluhuolto  
 
 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
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Yksilökohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä muodostetaan tarvittaessa. Ryhmän jäsenet sopivat 
keskenään puheenjohtajuudesta sekä oppilashuoltokertomuksen kirjoittamisesta. Opettajat ohjeistetaan 
yksilökohtaisen oppilashuollon käytänteisiin vuosittain päivitettävällä Survival-Kit- oppaalla. 

 
 

3.2. 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 huomioidaan kaikki arvioinnissa esille 
tulevat asiat käydään läpi oppilaan ja vanhempien kanssa. 
 

Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
 
Toimitaan kuntakohtaisen suunnitelman mukaisesti. Terveydenhoitajat kysyvät ennen laajoja  
terveystarkastuksia luokanvalvojilta huolta aiheuttavista asioista. Terveydenhoitajilla on pääsy katsomaan 
WILMA-oppilastietojärjestelmään oppilaille kertyneet poissaolot. 

 
 

3.3. Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa 
 
Kirkkonummella: 
Kokonaisvastuu lapsen sairauden hoidosta ja lääkkeiden annosta on aina vanhemmilla. Vanhempien 
tehtävä on kertoa koulussa lapsen opettajalle ja avustajalle lapsen sairauksista ja niiden hoidosta. 
Lapsen sairaus saattaa vaatia erityistoimenpiteitä, mutta erityisjärjestelyt on aina sovittava lapsi- ja 
perhekohtaisesti yhteisymmärryksessä kodin ja koulun kanssa. 
 
Kun lapsella on vakava tai pitkäaikainen sairaus, on koulussa sovittava hoitoneuvottelu, johon 
osallistuvat vanhempien sekä opettajan ja avustajan lisäksi kouluterveydenhoitaja. Hoitoneuvottelussa 
tarkastellaan ja selvitetään lapsen selviytymistä koulussa ja hänen mahdollisesti vaatimiaan 
erityisjärjestelyjä sekä kirjataan hoitoneuvottelussa sovitut asiat. Kouluneuvotteluihin pyydetään 
paikalle tarvittaessa myös koululääkäri.  
 
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 on velvollisuus auttaa parhaan kykynsä mukaan, jos lapselle koulussa tulee hätätilanne kuten 
epilepsiakohtaus, insuliinishokki tai vakava allerginen reaktio.  
 
Todistus erityisruokavalion tarpeesta -lomake on päivitetty vastaamaan valtakunnallista 
allergiaohjelmaa, joka korostaa terveyden tukemista. Pysyvistä erityisruokavalioista, kuten  
keliakiaruokavaliosta ja diabeetikon ruokavaliosta sekä vaikeista ruoka-allergioista, täytetään todistus 
erityisruokavalion tarpeesta ruokailua varten. Lomake toimitetaan terveydenhoitajan kautta 
koulukeittiöön. 
 
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. 
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Uskonnollisista ja eettisistä ruokarajoituksista vanhemmat ilmoittavat erillisellä lomakkeella suoraan 
koulukeittiöön. 

 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 

 
Toimitaan kuntakohtaisen suunnitelman mukaisesti. 
 

3.4. Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen 
yhteydessä 
 
Kirkkonummella: 
Pedagoginen tukitiimi 
Koulu voi muodostaa pedagogisen tukitiimin, joka tukee oppimista, tunnistaa, ehkäisee ja lieventää 
oppimisen esteitä. Tukitiimi käy läpi lukuvuosittain 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 vapaa muistio. Tukitiimin 
kokoonpano ja toiminta määritetään koulun lukuvuosisuunnitelmassa. 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 tiimeissä tai konsultoiden.  
 
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:iin yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja 
oppilasta opettavien kanssa.  
 
 

 

PEDAGOGINE

N TUKITIIMI 

Kokoontuminen ja 

kokoonpano 

Tehtävät Kirjaaminen Muuta 

huomioitavaa 

Kokoontuu 

säännöllisesti 

koulun 

• ko. ryhmän opettaja 

• laaja-alainen 

erityisopettaja 

• Oppimisen tukeminen, 

oppimisen esteiden 

Vapaamuo-
toinen 
muistio 

Toimenpiteitä 
tarvitsevat 
yksittäisen 
oppilaan 
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tarpeiden 

mukaan 

• oppilaanohjaaja 

• tarvittaessa rehtori, 

apulaisrehtori, s2-

opettaja, 

opetuksen/oppilas-

huollon työntekijöitä 

• Kirjaaja on koululla 

nimetty 

kolmiportaisen tuen 

ohjaava opettaja 

• koulupsykologi 

 

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. 

 

 

terveyteen tai 
hyvinvointiin 
liittyvät asiat 
tuodaan joko 
tietylle 
oppilashuollon 
työntekijälle 
tai 
monialaisen 
asiantuntijaryh
män 
käsittelyyn. 

 
 

Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
 

Jokirinteen koulun pedagoginen tukitiimi kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti. Aikataulun laatimisesta ja 
opettajille tiedottamisesta vastaavat laaja-alaiset erityisopettajat. Pedagogiseen tukitiimiin kuuluu lisäksi 
apulaisrehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaj ja tarpeen mukaan psykologi. Lukuvuoden aikana jokaisen luokan 
pedagogiset tuen tarpeet kartoitetaan ja tarvittavat tukitoimet päivitetään. Tukitoimien toimivuutta arvioidaan 
säännöllisesti. (LIITE 3 ja 3b PEDAGOGINEN JA MUU OPPILASHUOLLON TUKI Jokirinteen KOULUSSA) 
 

Yhteistyö joustavan perusopetuksen yhteydessä Kirkkonummella 
Hakeuduttaessa JOPO-luokalle oppilaat valitaan oppilaan ja huoltajan yhteisen hakemuksen sekä 
oppilaan haastattelun perusteella. Oppilaan koulunkäynnin tilanne kartoitetaan haettaessa. Oppilasta 
opettavat opettajat laativat tarvittaessa pedagogisen arvion tai pedagogisen selvityksen. Opettajien on 
mahdollista pyytää konsultaatiota oppilaan asioissa kootun asiantuntijaryhmän muilta jäseniltä 
saadakseen kattavan kuvan oppilaan kokonaistilanteesta.  JOPO -luokalla opiskelevalla oppilaalla on 
saatavissa koulun oppilashuoltopalvelut. 
Yhteistyötä oppilaan, huoltajan, JOPO -opettajan ja mahdollisten muiden tarvittavien 
oppilashuoltohenkilöiden kesken toteutetaan oppilaalle laadittuun oppimissuunnitelmaan kirjattujen 
toimien mukaisesti. Huoltajan tuki nuorelle on onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Opettaja 
toimii tiiviissä yhteistyössä muiden oppilaan koulunkäyntiä tukevien yhteistyötahojen kanssa.  
 

Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
Noudatetaan kunnan suunnitelmaa. Oppilaiden hakemukset käsittelee JOPO-opettajan ja kuraattorin tiimi. 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä yhdessä JOPO-opettajan kanssa suosittelee rehtorille JOPO-opetukseen 
otettavat oppilaat. Rehtori tekee päätöksen.  Tilan puutteen vuoksi JOPO-opetus on Jokirinteen koulussa 
tauolla. 
 

 
Yhteistyö sairaalaopetuksen yhteydessä Kirkkonummella 
Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa koulussa. 
Oppilaalle järjestetään opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset 
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erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon 
ottaen on perusteltua.   
 
Oppilaalla on omassa koulussaan käytössä kaikki koulun tukitoimet kolmiportaisen tuen mukaisesti. 
Mikäli oppilaan kohdalla opetus järjestetään oman koulun sijasta sairaalaopetuksessa, toteutetaan 
siirtyminen oppilaan, huoltajan tai muun laillisen edustajan, opetuksen järjestäjän, 
sairaalaopetusyksikön ja erikoissairaanhoidon moniammatillisessa yhteistyössä.  
 
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. Nivelvaiheyhteistyö oppilaan oman koulun kanssa 
korostuu tulo- ja paluuvaiheessa. Oppilaan tukitoimien ja opetuksen järjestämiseksi järjestetään 
sairaalaopetuksen koordinoimana sekä tulo- että paluuvaiheessa verkostopalaveri, johon kootaan 
tarvittava oppilashuollollinen asiantuntijaryhmä. Oppilaan tulee voida palata siihen opetukseen, johon 
oppilas osallistui ennen siirtymistä sairaalaopetukseen. 
 

Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
Tarvittaessa yhteistyö suunnitellaan yksilökohtaisessa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. 
 
 

3.5. Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä 
 
Kirkkonummella: 
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 sekä kokoaa monialaisen asiantuntijaryhmän oppilaan 
tuen saannin varmistamiseksi.    
Määräaikaisesta erottamisesta päättää suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta.  
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee olla edustettuna lapsen tekemäksi ilmoitetun 
rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä sekä käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen 
koulusta erottamista koskevaa asiaa lautakunnassa, jollei sosiaalihuollosta vastaava toimielin arvioi 
läsnäolon olevan ilmeisen tarpeetonta.   

 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
Päätöksenteon yhteydessä pohditaan oppilashuollollisen tuen tarve ja se suunnitellaan yksilökohtaisessa 
monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Opetuksen epäämiseen liittyvästä käytännöstä on kuvaus Jokirinteen 
koulun suunnitelmassa kasvatus- ja kurinpitotoimien käytöstä. 
 

3.6. Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset 
menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä 
 
Kirkkonummella: 
Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja 
oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon 
palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano 
perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan 
vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai 
oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää kirjallista oppilaan tai huoltajan 
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suostumusta. Ennen monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamista tulee koollekutsujan sopia oppilaan 
ja tarvittaessa huoltajan kanssa asiantuntijaryhmän kokoonpanosta.    
 
Koulut määrittelevät itse koulukohtaisen toimintakulttuurin. Se voi olla mm. konsultaatioajan 
järjestämistä opettajille oppilashuoltoryhmän kokoontumisen yhteydessä. Opettaja voi myös suoraan 
olla yhteydessä asiantuntijoihin ryhmän kokoamiseksi. Asiantuntijaryhmä kootaan (opettaja tai muu 
oppilashuollon jäsen, jolle asia kuuluu) kun tarvitaan monialaista näkökulmaa ja osaamista oppilaan 
tuen varmistamiseksi. Huoltajien on oltava läsnä tai huoltajilta/oppilaalta tulee olla suostumus asian 
käsittelystä monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Vastuuhenkilö (koolle kutsuja) tiedottaa opetuksen 
järjestämiseen liittyvät asiat ja sovitut järjestelyt tarvittaville henkilöille, esim. rehtorille. Koolle kutsu 
tulee olla kirjattuna koulun sopimalla tavalla (WILMA-viesti). Monialaisen asiantuntijaryhmän 
kokouksen aluksi hankitaan oppilaan/huoltajan kirjallinen suostumus tapaamiselle ja läsnäolijoille.  
 
   

MONIALAINEN 

ASIANTUNTIJA-

RYHMÄ 

Kokoontuminen ja 

kokoonpano 

Tehtävät Kirjaaminen Muuta 

huomioitavaa 

Kokoontuu 

tapauskohtaisesti 

 

• kokoonpano 

vaihtelee 

riippuen 

käsiteltävän 

oppilaan/oppilas

ryhmän asiasta   

• mahdollisuuksie

n mukaan 

oppilas itse ja 

huoltaja 

• ne 

oppilashuollon/o

petuksen 

työntekijät, jotka 

ovat saaneet 

luvan ja joiden 

tehtäviin 

ensisijaisesti 

kuuluu 

käsiteltävän 

asian hoitaminen 

• asian käsittelyyn 

on mahdollista 

pyytää neuvoa  

ja konsultaatiota 

asiantuntijoilta 

• mahdollisesti 

muita 

• Yksittäisen 

oppilaan/ope-

tusryhmän tuen 

tarpeen 

selvittäminen ja 

oppilashuollon 

palvelujen 

järjestäminen. 

 

Prosessi   

• Oppilaan asian 

hoitaakseen 

ottanut työntekijä 

(opettaja/oppilash

uollon työntekijä) 

on yhteydessä 

oppilaaseen ja 

huoltajaan, kertoo 

huolestaan ja 

pyytää lupaa asian 

käsittelyyn 

monialaisessa 

asiantuntijaryhmä

ssä.  

• Oppilaalle ja 

huoltajalle 

tarjotaan 

• Ryhmä valitsee 

keskuudestaan 

kirjaajan, joka kirjaa 

sovitut asiat kunnan 

word-pohjaiseen 

oppilashuoltoker-

tomukseen. 

• Oppilashuoltokerto-

mukseen saa tutustua 

työntekijä, joka on 

osallistunut asian 

käsittelyyn. 

• Oppilashuoltokerto-

mus säilytetään 

paperiversiona koulun 

arkistossa. 

• Yksittäisistä oppilaan 

oppilashuoltokerto-

muksista muodostuu 

oppilaan 

oppilashuoltorekis-teri 

• Koulun rehtori vastaa 

koulun 

oppilashuoltore-

kisteristä. 

 

Huoltajalla ei 

ole oikeutta 

kieltää alaikäistä 

lastaan 

käyttämästä 

oppilashuollon 

palveluja. 

 

Oppilaalla on 

oikeus kieltää 

huoltajaa 

osallistumasta 

asiansa 

käsittelyyn, jos 

syy on painava. 

Arvion tekee 

sos. ja terv.alan 

ammatihenkilö. 

 

Asiaa hoitavalla 

työntekijällä on 

seuraavat 

tiedot, jos 

huoltaja/oppilas 
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asiantuntijoita ja 

oppilaan kanssa 

työskenteleviä 

henkilöitä 

 

mahdollisuus olla 

paikalla asian 

käsittelyssä. 

• Asiaa hoitavalla 

työntekijällä tulee  

olla oppilaan ja 

huoltajan 

kirjallinen lupa tai 

allekirjoitettu 

suostumuslomake 

oppilaan asian 

käsittelyyn.   

• Työntekijä kutsuu 

työryhmän koolle.  

• Paikalla ovat ne 

asiantuntijat, 

joiden läsnäoloon 

oppilas ja huoltaja 

ovat antaneet 

suostumuksensa. 

ei ole itse 

paikalla:   

o oppilaan 

hoidollinen 

tilanne: 

mahdollinen 

hoitava ja 

tutkiva taho 

ja oppilaan 

saamat 

hoidolliset 

palvelut, 

terapiat, 

lääkitykset 

o viimeisimm

ät 

asiantuntijal

ausunnot  

o perusturvan 

antama tuki 

oppilaalle/p

erheelle 

OPPILASHUOLLON 

TYÖNTEKIJÄN 

KONSULTOINTI 

Kokoontuminen ja 

kokoonpano 

Tehtävät Kirjaaminen Muuta 

huomioitavaa 

Säännöllisesti, 

etukäteen sovitun 

aikataulun 

mukaisesti 

esim. 1 krt/vko. 

 

• yksittäiset 

opetuksen/o

ppilashuollo

n työntekijät 

keskenään 

• Opettajan on 

mahdollista 

konsultoida 

oppilashuollon 

työntekijää/m

uuta 

asiantuntijaa 

asiassa, joka 

koskee 

oppilasryhmän 

tai yksittäisen 

oppilaan 

terveydentilaa

/hyvinvointia. 

• Konsultointi 

tehdään 

työntekijöiden 

• Kouluilla ei 

kirjaamisvelvoitett

a ellei sovita 

suunnitelmallisista 

jatkotoimenpiteistä

. 
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keskenään 

sopimalla 

ajalla. 

 
 

 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
 
Jokirinteen tarkennetut menettelytavat on esitetty seuraavassa kaaviossa 
 

. 
 

 
3.7. Oppilashuoltokertomuksen laatiminen ja säilytys 

 
Kirkkonummella: 
Oppilashuoltokertomuksissa on siirrytty sähköiseen järjestelmään. Vain perheen suostumuslomake 
tulostetaan paperisena kansliaan säilytettäväksi. Sähköisen järjestelmän ollessa käytössä vastaa 
rekisteristä oppilashuollon esimies.  
 
Kirkkonummen kunta ylläpitää rekisterinpitäjänä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon 
rekisteriä. Oppilashuollon esimies toimii rekisterin vastuuhenkilönä ja määrittelee tapauskohtaisesti 
käyttöoikeudet rekisteriin tallennettaviin tietoihin. 

 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
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Toimitaan kunnan ohjeen mukaan. 

 
 

3.8. Yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, 
lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi. 
 
Kirkkonummella: 
Oppilashuollon keskeisistä yhteistyötahoista perheneuvola, nuorisotoimi, nuorten hyvinvointiasema, 
perhepalvelut ja lastensuojelu on kuvattu Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.  
Erikoissairaanhoidossa tehdään oppilaille neurologisia ja neuropsykologisia jatkotutkimuksia 
perusterveydenhuollon lääkärin lähetteellä. Lähetteen tekee useimmiten koululääkäri koulupsykologin 
lausunnon perusteella. 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 sekä hoito tapahtuvat Jorvin lastenpsykiatrian 
poliklinikalla, nuorisopsykiatrisella poliklinikalla ja Jorvin sairaalan lasten ja nuorisopsykiatrian 
osastoilla. Päästäkseen lastenpsykiatrisen poliklinikan asiakkaaksi, huoltajan on varattava lapselleen 
aika terveyskeskuslääkärille tai koululääkärille. Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa lähetteen yleensä 
oppilashuoltotyöryhmän jäsenen (koulupsykologin tai koulukuraattorin) lausunnon perusteella. 
Nuorisopsykiatrisen hoidon piiriin pääsee lääkärin lähetteellä.  
 
Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä palvelee lapsia ja nuoria perusopetusikäisistä 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   
3) lapsen tai nuoren kokonaistilanne vaatii hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä.  
Kuntoutustyöryhmässä on edustus seuraavista ammattiryhmistä ja -alueista: lääkäri, puheterapia, 
toimintaterapia, fysioterapia, lastensuojelu ja oppilashuolto.    
 
Koulu tekee yhteistyötä poliisin kanssa tarpeen mukaisesti tilanteissa, joissa oppilaan turvallisuus on 
vaarantunut. Yhteistyötä ohjaavat koulun toimintaohjeet äkillisessä 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 
dialogisin keinoin. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista.  Oppilashuollon 
toimijat ja niiden toimintaperiaatteet on kuvattu Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. 
Yksittäistä oppilasta koskevassa oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja 
salassapitoa koskevia säännöksiä. Asian käsittely yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa 
asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan 
suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi 
osallistua tarvittavia koulun ulkopuolisia tahoja tai oppilaan läheisiä.  Tällaisia koulun ulkopuolisia 
tahoja tai henkilöitä voivat olla esim. erikoissairaanhoidon tai lastensuojelun edustaja, lapselle 
läheinen sukulainen tai tukihenkilö. Oppilaan/huoltajan kirjallinen suostumus pyydetään liitteenä 
olevalla lomakkeella. 
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 
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ja tiedon jakamisessa on hyvä hyödyntää mm. verkostotapaamisia kokonaistilanteen kartoittamiseksi. 
Tarkoituksena on koota oppilaan tukemisen kannalta keskeiset toimijat yhteen. Näin voidaan välttää 
mm. päällekkäisiä tukitoimia ja suunnitella oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisimmat toimet hänen 
tukemisekseen. Keskeistä on sopia yhdessä työnjaosta jatkotoimenpiteiden suhteen sekä seuraava 
tapaaminen seurannan varmistamiseksi. Verkostotapaamisten koollekutsumisen työnjaosta sovitaan 
koulun oppilaan asioissa kootun monialaisen asiantuntijaryhmän kesken.    

 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 
 
Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa 
yhteyshenkilö on rehtori. Rehtori päättää tapauskohtaisesti millä kokoonpanolla henkilökunta osallistuu näihin 
tarkastuksiin. Rehtori huolehtii myös tarkastusten tulosten käsittelystä ja tiedottamisesta kouluyhteisön sisällä. 
 
Jokirinteen koulun oppilashuolto ja opinto-ohjaus tekevät yhteistyötä lukuisten toimijoiden kanssa. 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä järjestää vuosittain tapaamisia yhteistyön kehittämiseksi. Yksittäisen 
oppilaan kohdalla yhteistyötaho pohditaan tapauskohtaisesti yksilökohtaisissa monialaisissa tapaamisissa. 
 
Koulun yhteistyökumppaneita ovat Kirkkonummen nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö, perheneuvola ja 
lastensuojelu, päihdepalvelut,  HUS:n Varhain-työryhmä, seurakunta, TE-toimisto, Info-OMNIA, 
Kuntoutusohjaajat ja Kansaneläkelaitos , toisen asteen oppilaitokset. 
 
 
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 kanssa. 
Oppilashuoltosuunnitelman laatimiseen osallistuvat myös oppilaskunnan edustajat. Luokkien 
yhteisöllistä hyvinvointia käsiteltäessä voidaan tehdä oppilaille kyselyitä ja kutsua oppilaita mukaan 
oppilashuoltoryhmään.  
 
Vanhemmilta kerätään tietoa ja mielipiteitä luokkien ja kouluyhteisön toiminnasta vanhempainilloissa, 
arviointikeskusteluissa ja kyselyiden avulla. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on 
linjannut, että huoltajia edustavat koulujen koti- ja kouluyhdistysten edustajat, kun kouluilla laaditaan 
opetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosittainen suunnitelma. 
 
Yksilökohtaisen oppilashuoltotyön suunnittelu tapahtuu aina yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa.   

 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023  
 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoaa 2-3 kertaa vuodessa kokoukseensa ajankohtaista asiaa, jotka 
erityisesti kiinnostavat vanhempainyhdistystä ja oppilaiden toiminnallisia ryhmiä. Muutoinkin kutsu kokouksiin 
lähtee aina edellä mainituille. Syksyn ensimmäisessä yhteiskokouksessa käydään valikoituja asioita 
lukuvuosisuunnitelmasta. Yhteisöllisen oppilashuollon kokoontumisten vuosisuunnitelma on 
lukuvuosikalenterissa.  
 
Yksilökohtaisen oppilashuoltotyön suunnittelu tapahtuu aina yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa.   
 



       LIITE 5 
 

   
 

 
4.2. Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen 

oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille 
 
Kirkkonummella: 
Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä 
ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. 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. Koulu tiedottaa monipuolisesti 
oppilashuollon käytännöistä ja oppilashuoltopalveluihin hakeutumisen periaatteista.   
 
Oppilashuoltoryhmä tekee yhteistyötä koulun oppilaskunnan edustajien kanssa luokkakohtaisesti sekä 
oppilaskunnan hallituksen kanssa koko koulun tasolla.   Koulun koti- ja kouluyhdistyksen edustajat 
voivat osallistua yhteisöllisen oppilashuoltotyön suunnitteluun.  

 
Jokirinteen koulussa lukuvuonna 2022–2023 

 
Vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustajat osallistuvat suunnitelmallisesti yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kokouksiin. 
 
Oppilashuoltohenkilöstön tiedot löytyvät koulun kotisivuilta ja Oppilashuoltosuunnitelma löytyy koulun 
kotisivulta. Keskeisistä käytännöistä tiedotetaan myös koulutyön tiedotteessa. 

 
 

 
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 

 
Kirkkonummella: 
Kuntatasolla oppilashuoltotyön linjauksista ja työnjaosta huolehtii opiskeluhuollon ohjausryhmä, jossa on 
edustajia sekä sivistystoimesta että perusturvasta eri oppilashuollon osa-alueilta. 
 
5.1. Seurannasta vastuussa oleva taho koulussa 

 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä seuraa toimintansa tuloksellisuutta kaksi kertaa vuodessa 
suunnittelupäivässä (tammikuu ja toukokuu). Toukokuussa käsitellään kyselyissä saatu palaute ja  
kuullaan paikalla olevia vanhempia sekä oppilaiden edustajia. 
 

5.2. Seurattavat asiat  
 
Oppilailta, huoltajilta ja opettajilta kysytään vuosittain seuraavista asioista (asteikko 1 huonosti-
5erittäin hyvin), paitsi, kun kunnasta järjestetään ko. asioita selvittävä yhteiskysely.  
 

     

Tiedän keneen otan yhteyttä, kun minulla on huoli 
itsestäni/lapsestani/oppilaasta  

  

On luontevaa ottaa yhteyttä oppilashuollon  
ammattilaisiin koulussamme  

  

Saan selkeän toimintaohjeen siihen, millaisilla palavereilla ja 
yhteydenotoilla apua aletaan järjestää  
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Yhdessä suunnitellut tukitoimet lähtevät käyntiin riittävän tehokkaasti    

Tukitoimilla on positiivista vaikutusta tilanteeseen    

 
 

5.3. Käytettävät menetelmät 
 
Kyselyt oppilaille, opettajille ja huoltajille, Laatu-kyselyt, vanhempainyhdistyksen näkemys 
kokoontumisen perusteella sekä suora palaute, oppilaskunnan, tukioppilaiden ja muiden 
oppilasryhmien kuuleminen oppilashuollon vuosikellon (lukuvuosikalenteri) mukaan. Poissaolojen, 
huomautusmerkintöjen sekä kasvatus – ja kurinpitotoimien kertymisen seuranta luokittain 
lukukausittain. 

 
5.4. Aikataulu 

 
Oppilashuollon vuosikellon (lukuvuosikalenteri) mukaan. 

 
5.5. Seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä 

tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille 
 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu oppilashuollon vuosikellon mukaisesti (lukuvuosikalenteri).  
Ryhmä seuraa ja arvioi oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. Seurantamenetelminä käytetään mm. 
kouluterveyskyselyn tuloksia sekä poissaoloseurantojen tuloksia. Tuloksista tiedotetaan tarpeen mukaan 
henkilökunnan, oppilaskunnan, vanhempainyhdistyksen sekä oppilashuollon kokouksissa ja 

vanhempainilloissa. 


