
4 KASVUN, OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ESI- JA 

PERUSOPETUKSESSA 

4.1 Yhteistyön moniulotteisuus 

 

4.1.1 Kasvatuskumppanuus esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen  

 

Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä 

lisätä turvallisuutta ja hyvinvointia esiopetuksessa. Lapsen viihtyvyyden, kasvamisen ja oppimisen 

kannalta on tärkeää rakentaa luottamuksellinen yhteys esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien 

kanssa. Esiopetuksessa luodaan pohjaa myöhemmälle kodin ja koulun yhteistyölle. Esiopetuksen 

henkilöstön voimavara on päivittäinen yhteistyö huoltajien kanssa. Yhteistyötä tehdään yksittäisten 

lasten kanssa ja koko yhteisön tasolla.  Yhteistyö pohjautuu ajatukseen kasvatuskumppanuudesta, 

joka perustuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelma täydentyy esiopetuksessa 

oppimissuunnitelmaksi.  

Ensimmäisillä vuosiluokilla jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä ja vahvistetaan 

pohjaa huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle. Kodin ja koulun vuoropuhelua tukevia 

yhteistyömuotoja tulee koulun tasolla kehittää koko perusopetuksen ajan, erityisesti nivelvaiheisiin 

ja muihin siirtymävaiheisiin. Yhteistyö järjestetään siten, että oppilaan koulunkäyntiä ja 

hyvinvointia voidaan tukea oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla. 

Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajille tulee antaa tietoa ja tarvittaessa mahdollisuus keskustella 

oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä oppilaanohjaajan ja oppilashuollon 

asiantuntijoiden kanssa. 

Yhteistyössä huoltajien kanssa käytetään monipuolisia menetelmiä. Arviointi- ja 

kehityskeskusteluiden, vanhempainiltojen ja muiden tapaamisten lisäksi hyödynnetään myös 

sähköisiä yhteydenpitovälineitä. Esi- ja perusopetuksessa järjestetään tiettyjä 

teemavanhempainiltoja liittyen esimerkiksi koulunkäynnin aloitukseen, kuudennelta luokalta 

seitsemännelle luokalle siirtymiseen, yläkoulun valinnaisaineisiin ja jatko-opintoihin. Leirikoulut, 

retket, juhlat ja tapahtumapäivät antavat vanhemmille ja huoltajille tilaisuuden osallistua päiväkodin 

ja koulun toimintaan. Jokaisessa koulussa toimii myös vanhempaintoimikunta, jossa on 



vanhempien, koulun henkilökunnan ja oppilaskunnan edustajia. Päiväkodin ja koulun on myös 

tiedotettava koteihin monipuolisesti ajankohtaisista asioista sekä huolehdittava siitä, että 

vanhempien nähtävillä on verkkosivujen kautta asiakirjoja, jotka koskevat koulua, muun muassa 

opetussuunnitelma ja koulun turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat.  

 

Esiopetuksen opettaja, luokanopettaja ja luokanvalvoja kutsuvat opetusryhmänsä huoltajat ja 

oppilaat arviointi- ja kehityskeskusteluun kerran lukukaudessa. Esiopetuksessa keskustelu voidaan 

tarvittaessa järjestää vain aikuisten kesken. Arviointi- ja kehityskeskustelut perustuvat 

strukturoituun keskustelupohjaan, jossa asetetaan tavoitteita oppimiselle ja kasvulle, käsitellään 

oppimisen edellytyksiä, vahvistetaan hyvinvointia ja keskustellaan kulloisellekin lukuvuodelle 

ajankohtaisista opintoasioista. Huoltajalle tulee myös antaa mahdollisuus ottaa puheeksi perheen 

elämään liittyviä ajankohtaisia asioita, jotka voivat vaikuttaa lapsen kasvuun ja koulunkäyntiin. 

Keskustelussa sovitut asiat kirjataan, jotta niihin voidaan palata seuraavissa keskusteluissa. 

 

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on tukea lapsen ja oppilaan oppimista ja kasvua ja 

sitoutua yhdessä laadittuihin tavoitteisiin. Vastuu yhteistyön kehittämisestä on opetuksen 

järjestäjällä, ja sitä arvioidaan säännöllisesti osana laatutyötä. Yhteistyön onnistuminen edellyttää 

opettajilta aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Ristiriitatilanteissa opettajan tulee pyytää apua 

oppilashuollon toimijoilta.  

 

4.1.2 Moniammatillisuus 

 

Lapsen tuen ja ohjauksen toteuttamisessa on kyse usean hallinnonalan toiminnallisesta 

kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen ja hyvinvoiva 

oppimisympäristö huolehtimalla lasten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. 

Yhteistyötä toteutetaan muun muassa sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotoimen, yksityisen ja 

kolmannen sektorin, seurakunnan, poliisin, maahanmuuttaja-asioista vastaavan henkilöstön ja 

Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Aluekohtaiset palveluverkoston kuvaukset, tehtävät ja 

vastuunjaot löytyvät oppilashuollon käsikirjoista. 

 

Eri hallinnollisten toimialojen päämääränä on toteuttaa yhteistyötä, jossa lapsesta jo varhaisina 

vuosina tehdyt havainnot ja toteutuneet tukitoimet yhdistyvät hänen tervettä kasvuaan ja kehitystään 

tukevaksi luontevaksi kokonaisuudeksi. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen 

oppilashuollosta luodaan kasvua ja oppimista tukeva kokonaisuus. 



 

 

 
Kuvio 1.  Oppilaan tuen ja ohjauksen toteuttaminen esiopetuksen ja koulun moniammatillisessa yhteistyöverkostossa. 

 

4.1.3 Lasten ja nuorten osallisuus ja yhteistoiminnallisuus 

Esi- ja perusopetuksen tavoitteena on edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä 

vastuuottoa ja osallisuutta. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja 

yhteiseen työskentelyyn ja toimintaympäristöön. Osallisuuden kautta vahvistetaan kasvua, 

oppimista ja hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. Lasta 

ja oppilasta tukevassa yhteisöllisessä päiväkodissa ja koulussa arvostetaan kaikkien yhteisön 

jäsenten, lasten ja aikuisten, asiantuntijoiden ja perheiden merkitystä toiminnassa.  

Osallisuuden ja yhteistoiminnallisuuden toteutumiseksi päiväkodeissa ja kouluissa vahvistetaan 

rakenteita, jotka mahdollistavat myös lasten ja nuorten osallisuuden. Esiopetuksessa osallisuuden ja 

vaikuttamisen oppiminen alkaa omassa vertaisryhmässä, jossa lapsen vastuut ja oikeudet muuttuvat 

ikäkauden mukaan. Koulussa oppilaskuntatoiminta tarjoaa eri-ikäisille oppilaille mahdollisuuden 

yhteisten asioiden hoitoon ja vastuun kantamiseen. Kouluissa järjestetään oppilaskunnan edustajille 

tilaisuuksia tuoda esiin oppilaiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia. Jokaisessa koulussa 

nimetään oppilaskunnan ohjaava opettaja, joka yhteistyössä koko opettajakunnan kanssa tukee 

oppilaskuntatoimintaa. Tukioppilas- ja kummitoiminnalla opetellaan kantamaan vastuuta 
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nuorempien hyvinvoinnista. Päiväkodeissa ja kouluissa hyödynnetään kiusaamiseen puuttumisen ja 

hyvinvoinnin edistämisen malleja, jotka ohjaavat lapsia ja nuoria ymmärtämään 

oikeudenmukaisuuden ja yhteisöllisyyden merkityksen ja antavat valmiuksia toimia 

yhteisöllisyyden edistämiseksi myös tulevaisuudessa. 

Lasten ja nuorten osallisuus näkyy päiväkodeissa ja kouluissa monin tavoin. Lapsilla ja nuorilla on 

mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimisympäristöönsä ja yhteisön toimintakulttuuriin. Lasten ja 

nuorten mielipiteet otetaan huomioon päiväkodin ja koulun toiminnan suunnittelussa ja päätöksen 

teossa. Osallisuus tarkoittaa myös mahdollisuutta vaikuttaa omaan oppimisprosessiinsa, päämäärien 

ja tavoitteiden asetteluun. 

 

4.2 Tuen kolmiportaisuus - Pedagogisen tuen järjestäminen esi- ja 

perusopetuksessa 

4.2.1 Tuen kolmiportaisuus  

Esiopetuksen ja perusopetuksen ensisijainen tehtävä on tarjota jokaiselle lapselle hänen ikäkautensa 

ja edellytystensä mukaista opetusta sekä kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea. Tämän tavoitteen 

toteuttaminen edellyttää jokaiselta opettajalta sekä lapsen yksilöllistä tuntemusta että opetusryhmän 

tarpeiden huomioimista riittävän varhaisessa vaiheessa.  Välittäminen, huolenpito ja myönteinen 

ilmapiiri sekä oppimisvalmiuksien ja opiskelutaitojen huomioiminen edistävät lapsen kasvua ja 

oppimista.  

 

Jokaisella lapsella on oikeus osallistua opetukseen mahdollisimman täysipainoisesti oman 

opetusryhmänsä mukana. Hänen tulee saada tukea ja ohjausta oppimiselleen ja koulunkäynnilleen 

viipymättä heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsikohtainen tuki rakentuu aina yhteistyössä ja 

vuorovaikutuksessa huoltajan ja muun lapsen lähiverkoston kanssa. Arjen havainnot lapsesta 

kotona, päiväkodissa ja koulussa ovat merkittäviä tuen tarpeen arvioinnissa ja tuen muotojen 

suunnittelussa.  

 

Opetuksessa, ohjauksessa, toiminnan suunnittelussa ja tuen järjestämisessä otetaan huomioon sekä 

ryhmän että kunkin lapsen vahvuudet, oppimis- ja kehitystarpeet, muut erilaiset lähtökohdat ja 

perheen kulttuuritausta. Tuen antaminen vaihtelee tarpeen mukaan tilapäisestä tuesta jatkuvaan, 



vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon käyttämisestä useamman tukimuodon käyttämiseen. 

Tuen järjestämisen perusperiaatteina ovat ennakointi, tuen oikea-aikaisuus, suunnitelmallisuus ja 

asteittainen tehostaminen. Kolmiportainen tuki takaa suunnitelmallisen tuen kokonaisuuden, jossa 

otetaan huomioon yksilölliset tarpeet. 

 

Esiopetuksessa korostuvat toiminnan leikinomaisuus ja tuen järjestäminen luontevaksi osaksi lapsen 

päivää. Perusopetuksen alaluokkien aikana luokanopettaja on keskeisessä asemassa tuen tarpeen 

havainnoinnissa sekä tuen suunnittelussa ja järjestämisessä. Yläluokilla aineenopettajajärjestelmään 

siirryttäessä luokanvalvojalla on tärkeä rooli oppilaan kokonaistilanteen seuraamisessa. Jokainen 

opettaja on kuitenkin vastuussa tuen tarpeiden huomaamisesta, huolen eteenpäin viemisestä sekä 

tuen järjestämisestä omalta osaltaan. 

 

  



Taulukko 1. Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen kokonaisuus esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen. 

Yleisen tuen järjestelyt sisältyvät tehostettuun ja erityiseen tukeen.  

 
TUKITOIMIEN KOKONAISUUS yleinen – tehostettu - erityinen 

Päiväkodin/koulun 

yhteistoiminnallinen kulttuuri 

Pedagogiset tukitoimet Verkostoyhteistyö ja ulkopuoliset 

tukitoimet 

YLEINEN TUKI 

Yhteistyö ja vastuunjako 

 päiväkodin/koulun ja kodin 

yhteistyö, kodin antama tuki 

 opettajien yhteistyö; 

tiimiopettajuus, 

samanaikaisopetus 

 opettajien ja avustajien yhteistyö  

 osa-aikainen erityisopetus ja 

konsultoiva työote 

 moniammatillinen 

oppilashuoltotyö 

 alueellinen yhteistyö päiväkotien 

/ koulujen välillä  

 päiväkodin / koulun 

toimintakäytännöt ja seuranta 

tukitoimien järjestelyissä 

 vastuunjako tuen suunnittelussa 

ja järjestämisessä 

 tiedonsiirto 

 tarvittavat luvat  

 

 

        

Ratkaisut ja menetelmät 

 opetusryhmien muodostaminen 

 varhaisen puuttumisen malli 

 joustavat opetusjärjestelyt ja ryhmittelyt 

 eriyttäminen: aika, tavoitteet, sisältö, 

menetelmät, materiaalit, välineet, 

kasvatukselliset toimenpiteet 

 oppilaan ohjaus 

 tukiopetus: ennakoiva ja korjaava 

 osa-aikainen erityisopetus 

 yhteistoiminnallinen oppiminen 

 kerhotoiminta, läksykerhot 

 oman opinto-ohjelman mukaan 

eteneminen 

 vuosiluokkiin sitomaton opetus 

 tenttiminen  

 työkokeilut 

 monipuoliset arviointi- ja pedagogiset 

menetelmät, monikanavainen opetus, 

oppimisstrategiat ja oppimistyylit, 

oppimaan oppiminen 

 fyysisen oppimisympäristön 

toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset 

Moniammatillisuus 

 oppilashuollollinen työ 

 oppilashuoltoryhmän / 

päivähoidon moniammatillisen 

työryhmän toiminta 

 erityisopetuksen koordinaattorin 

palvelut 

 hoidolliset tukipalvelut, 

psykososiaalinen tuki ja 

lääkinnällinen kuntoutus  

 päiväkodin / koulun ulkopuoliset 

tukipalvelut  

 nuorisotoimi 

 koulupoliisi 

 alueellinen verkostoyhteistyö 

esim. nivelvaiheissa 

 

 

TEHOSTETTU TUKI 

 

 

 

 

 pedagoginen arvio 

 oppimissuunnitelma 

 myöhennetty koulunkäynnin aloitus 

 tuettu esiopetus 

 esiopetuksen ryhmäkoon pienennys 

 starttiluokka 

 alueellinen pienluokka / pienryhmä 

 joustava perusopetus   

 luokan kertaaminen 

 

 

ERITYINEN TUKI 

 
 

 

 

 pedagoginen selvitys 

 erityisen tuen päätös 

 opetuksen yksilöllistäminen 

 pidennetty oppivelvollisuus 

 opiskelu toiminta-alueittain 

 HOJKS 

 erityiskoulujen konsultaatio 

 erityiskoulujen tukijaksot 

 alueelliset erityisryhmät 

 integroidut erityisryhmät esiopetuksessa 

 erityiskoulut 

 sairaalaopetus  

 
 

 

 

 



4.2.2 Yleinen tuki 

 

Kasvatuksen ja opetuksen yleisen tuen järjestämisessä tulee huomioida sekä yksittäisen lapsen että 

koko ryhmän valmiudet ja tuen tarpeet. Tämä mahdollistuu, kun lapsiryhmän/luokan ja 

päiväkodin/koulun toimintakulttuuri on yhteistoiminnallista ja antaa jokaiselle lapselle 

mahdollisuuden osallistua. Toimintamallina tämä tarkoittaa esimerkiksi tiimiopettajuutta, 

samanaikaisopetusta ja tarkoituksenmukaista ryhmittelyä. Työjärjestyksiä laadittaessa tulee ennalta 

huomioida näiden toimintatapojen mahdollistuminen. Lähtökohtana on yhteistoiminnallisuus, 

jolloin kaikkien osallisuus ja vuorovaikutteisuus mahdollistuvat. Oppimisympäristöön liittyvillä 

ratkaisuilla voidaan vastata yksilöllisiin tarpeisiin. Hyvin suunniteltu oppimisympäristö antaa 

mahdollisuuden toteuttaa oppijalähtöistä pedagogiikkaa. Huomiota tulee kiinnittää sekä 

rakenteellisiin että pedagogisiin ratkaisuihin. Rakenteellisia ratkaisuja ovat muun muassa, 

esteettömyys, yhdisteltävät ja jaettavat tilat, valo sekä ääniympäristön huomiointi ja akustiikka.  

 

Joustavat opetusjärjestelyt ja eheytetty opetus ovat työ- ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan 

ottaa huomioon lasten yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeet ja näin tukea erilaisia oppijoita. 

Tällaisia ratkaisuja ovat muun muassa ryhmien muodostaminen oppimisvalmiuksien, 

oppimistyylien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan, ryhmien muodostaminen yli luokka-asterajojen 

tai ryhmässä/yksin työskentelyn valinnan mahdollisuus. Toiminnan strukturointi, lapselle ominaisen 

työskentelytavan ja -rytmin huomioiminen, oman opinto-ohjelman mukainen eteneminen ja 

mahdollisuus tenttimiseen antavat erilaisia valinnan mahdollisuuksia opetussuunnitelman 

tavoitteiden toteuttamiseen. Joustavat opetusjärjestelyt edellyttävät opettajien ja johdon 

sitoutumista, päivä- ja/tai lukujärjestysten yhteensovittamista ja yhteissuunnitteluun varattua aikaa. 

 

Eriyttäminen on laadukkaaseen esi- ja perusopetukseen kuuluva ensisijainen keino huomioida 

lasten erilaiset tarpeet ja vahvuudet. Huomiota kiinnitetään oppimistapoihin, työskentelyn rytmiin, 

valmiuksiin, mielenkiinnon kohteisiin sekä itsetuntoon ja motivaatioon. Opettaja valitsee työtavat ja 

menetelmät ryhmäkohtaisesti siten, että jokainen lapsi saa mahdollisuuden osoittaa osaamisensa 

parhaalla mahdollisella tavalla. Eriyttämisessä huomioidaan aika, tavoitteet, sisältö, menetelmät, 

materiaalit ja opetusvälineet sekä mahdollisuus osoittaa osaamisensa ja taitonsa monipuolisesti.  

 



Esiopetuksessa kaikille lapsille laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä 

huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Perusopetuksessa oppimissuunnitelmaa 

voidaan käyttää osana yleistä tukea oppisisältöjen eriyttämisessä.  

 

Kun oppilas tarvitsee tilapäistä tai lyhytaikaista tukea oppimiselleen tai koulunkäynnilleen, hänellä 

on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus voi olla ennakoivaa, jonka avulla voidaan ennalta 

ehkäistä mahdollisia oppimisen vaikeuksia tai korjaavaa, jolloin keskitytään oppiaineen sisältöjen 

ydinkohtiin. Tukiopetus voidaan järjestää joko samanaikaisopetuksena oppituntien aikana tai niiden 

ulkopuolella. Koulun sisällä sovitaan rehtorin johdolla ja opettajien yhteistyönä tukiopetuksen 

järjestämisen periaatteet. Lähtökohtana tulee olla aina oppilaan tarve ja mahdollisimman tehokas 

resurssin käyttö. Jokaisen opettajan tulee seurata oppilaan oppimista ja kasvua. Koulun opettajien 

työjärjestys tulee laatia siten, että jokaisen oppilaan oikeus tukiopetukseen toteutuu. Oppilaille 

tarjottu ja oppilaan saama tukiopetuksen sisältö ja määrä kirjataan. 

 

Osa-aikaisella erityisopetuksella vahvistetaan perustaitoja, parannetaan oppimisedellytyksiä ja 

ehkäistään oppimisvaikeuksia. Lapsella on tarvittaessa oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta 

muun opetuksen ohessa, jos hänellä on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä. Osa-aikainen 

erityisopetus annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena ja kokonaisuus 

suunnitellaan opettajien yhteistyönä. Erityisopettaja arvioi yhdessä lasta opettavien opettajien 

kanssa oppimisvaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä ja tarvittavia toimenpiteitä sekä tuen vahvuuden 

riittävyyttä. Osa-aikaisen erityisopetuksen aloittamisesta ja toteuttamisesta tiedotetaan huoltajalle. 

 

Eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman 

opinto-ohjelman mukaisesti
1
. Jos tällainen hallintopäätös

2
 tehdään yksittäisen oppilaan kohdalla, 

tulee hänelle laatia oppimissuunnitelma. Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät 

oppilaan opinto-ohjelmaan, ja määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu sekä mahdolliset 

erityistavoitteet. Saman mallin mukaisesti voidaan toteuttaa myös työkokeiluja ja muita joustavia 

opetusjärjestelyjä. 

 

Oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon voidaan vaikuttaa myös koulun kerhotoiminnan 

sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla. Suunnittelemalla ne osaksi lapsen koulupäivää, voidaan 

tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, lisätä lasten osallisuutta sekä antaa lapsille mahdollisuus 

                                                             
1
 Perusopetusasetus (852/1998) § 11 

2
 Perusopetuslaki § 18   



sosiaalisten taitojen kehittämiseen, yhteisöllisyyteen kasvamiseen ja onnistumisen ja osaamisen 

kokemukseen.  Tavoitteena on tarjota lapselle eheä ja turvallinen koulupäivä, jonka aikana lapsi voi 

toimia yhteisten tavoitteiden suuntaisesti, tuttujen avustajien ja ohjaajien kanssa, niin aamu- ja 

iltapäivätoiminnassa kuin oppitunneillakin. 

 

Mikäli lapsi tarvitsee lakisääteisen esiopetusajan lisäksi myös kokopäiväistä päivähoitoa, 

esiopetustoiminta järjestetään pääsääntöisesti päiväkotien kokopäiväryhmissä. Tällöin lapselle 

turvataan hyvät edellytykset saada tarvitsemaansa tukea kasvulle ja oppimiselle eheän 

kokopäivätoiminnan aikana tuttujen opettajien ja avustajien kanssa.  

 

4.2.3 Ohjautuminen yleisestä tuesta tehostettuun tukeen 

 

Kun lapsen tuen tarve on säännöllistä ja yleisen tuen tukitoimet arvioidaan riittämättömiksi, 

laaditaan pedagoginen arvio. Prosessin käynnistää esiopettaja, luokanopettaja tai luokanvalvoja 

yhteistyössä huoltajan kanssa. Arvion laatimisessa ovat mukana lapsen opetukseen, ohjaukseen ja 

kuntoutukseen osallistuvat henkilöt tarpeen mukaan. 

 

Pedagogisessa arviossa kuvataan: 

 kasvun, kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 

 annettu yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista 

 oppimisvalmiudet sekä kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät 

erityistarpeet  

 arvio tarvittavasta tuesta, muun muassa pedagogiset, oppimisympäristöön liittyvät ja oppilas-

huollolliset ratkaisut sekä avustajan tai koulunkäynninohjaajan tuki 

 

Päätös tehostetun tuen aloittamisesta ja järjestelyistä käsitellään pedagogisen arvion pohjalta 

moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. 

 

4.2.4 Tehostettu tuki 

 

Tehostettu tuki on yleisen tuen toimenpiteiden suunnitelmallista tehostamista kokonaisvaltaisesti ja 

pitkäjänteisesti. Tehostettua tukea annetaan lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea ja/tai 



samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää ja se 

suunnitellaan yksittäistä lasta varten kokonaisuutena kehitystaso ja yksilölliset tarpeet huomioiden. 

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia esi- ja perusopetuksen tukimuotoja, mutta ei 

opetuksen yksilöllistämistä, joka edellyttää aina erityisen tuen päätöstä. Osa-aikaisen 

erityisopetuksen rooli korostuu tässä tuen vaiheessa. Tehostettu tuki voi olla myös 

pienryhmämuotoista tukea. Lapsen saama tuki kirjataan pedagogisen arvion pohjalta laadittuun 

oppimissuunnitelmaan.  

 

Oppimissuunnitelma on esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, 

pedagoginen asiakirja. Se sisältää suunnitelman lapsen kasvun, kehityksen, koulunkäynnin ja 

oppimisen etenemisestä sekä tarvittavista erityisjärjestelyistä ja tarvittavasta tuesta.  

 

Oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa lapsen kehitystaso 

huomioiden. Koollekutsumisesta ja yhteistyöstä vastaa se opettaja, joka opettaa kyseistä ryhmää tai 

oppiainetta. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä muiden opettajien ja tarvittaessa muiden 

asiantuntijoiden kanssa.  Jos oppimissuunnitelman tavoitteet koskevat sisällöllisesti tai 

opiskelutaitojen/-ympäristön osalta useaa oppiainetta tai oppisisältöä, laatimiseen osallistuvat ne 

opettajat, jotka opettavat kyseisissä aineissa tai sisällöissä.  

 

Oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin ne ovat tarpeen lapsen 

opetuksen ja tukitoimien järjestämiseksi: 

 lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun, oppimiseen, esiopetukseen ja koulunkäyntiin liittyvät 

erityistarpeet  

 oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin, sosioemotionaalisiin taitoihin sekä 

esiopetukseen osallistumiseen ja koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet 

 pedagogiset ratkaisut kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, 

työskentelytavat, opiskelustrategiat, avustajan tai koulunkäynnin ohjaajan tuki, 

kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki 

 oppimisympäristöön, oppilashuoltoon, ohjaukseen tai muuhun sellaiseen liittyvät ratkaisut 

 moniammatillinen yhteistyö ja eri toimijoiden vastuualueet 

 yhteistyö oppijan ja huoltajien kanssa, huoltajien tarjoama tuki 

 edistymisen seuranta ja arviointi: arviointitavat, ajankohdat, itsearviointi, mahdollisuus osoittaa 

osaamisensa eri tavoin 



 perusopetuksessa oppiaineet ja aineryhmät, jos ne poikkeavat yleisestä 

 opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa 

 suunnitelman laatimiseen osallistuneet 

 

Suunnitelman laadinnassa hyödynnetään lapselle mahdollisesti aikaisemmin yleisen tuen vaiheessa 

tehtyjä suunnitelmia. Oppimissuunnitelma ohjaa kasvun, opetuksen ja tukitoimien järjestämistä. 

Sen tarkoitus on toimia opettajien, oppilaan ja kodin yhteisenä työkaluna, jonka avulla lisätään 

tietoisuutta lapsen tilanteesta ja turvataan hänelle hyvät edellytykset edetä opinnoissa ja 

koulunkäynnissä. Suunnitelma helpottaa opettajien työn suunnittelua ja yhteistyötä sekä lisää 

huoltajien osallisuutta ja auttaa lasta ottamaan vastuuta oppimisestaan.  

 

4.2.5 Ohjautuminen tehostetusta tuesta erityiseen tukeen 

 

Tehostetun tuen piirissä olevan lapsen tilanteesta laaditaan pedagoginen selvitys silloin, kun on 

tarpeellista selvittää, riittävätkö käytössä olevat tukitoimet vai tarvitaanko erityistä tukea. 

Pedagogisen selvityksen laatiminen on moniammatillinen prosessi, jonka käynnistää esiopettaja, 

luokanopettaja, luokanvalvoja tai erityisluokanopettaja. Selvitys tehdään yhteistyössä huoltajien, 

opettajien, erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.  

Pedagoginen selvitys perustuu jo aikaisemmin laadittuihin pedagogiseen arvioon ja 

oppimissuunnitelmaan tai muihin asiakirjoihin.  Tarvittaessa hankitaan lisäselvityksiä, kuten 

psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys erityisen tuen tarpeen 

arvioimista varten. Moniammatillisessa käsittelyssä arvioidaan oppilaan erityisen tuen tarve ja 

rehtori tai päiväkodin johtaja tekee tarvittaessa esityksen erityisestä tuesta. 

 

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan: 

 kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 

 lapsen saama tehostettu tuki  

 oppimisen ja kehittymisen eteneminen tehostetun tuen aikana sekä arvio tuen vaikutuksista 

 lapsen oppimisvalmiudet sekä kasvuun, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 

 arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai 

muilla tukijärjestelyillä esimerkiksi avustajapalvelut lasta tulisi tukea 



 perusteltu arvio siitä, tarvitseeko lapsi yhdessä tai useammassa aineessa yksilöllistetyn 

oppimäärän 

 

Erityisen tuen päätös tehdään tehostettuun tukeen ja moniammatillisesti laadittuun pedagogiseen 

selvitykseen pohjautuen.  Hallintopäätös erityisestä tuesta tehdään pedagogisen selvityksen, lapsen 

ja huoltajien kuulemisen sekä mahdollisen asiantuntijalausunnon perusteella johtosäännön 

mukaisesti. Päätös tehdään hallintolain
3
 mukaisesti ja siihen liitetään valitusosoite. Päätöksessä 

määritellään lapsen pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut 

tarvittavat palvelut, opetuksen poikkeava järjestäminen sekä yksilölliset oppimäärät.   

 

Perusopetuslain
4
 mukaan erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen 

alkamista tai niiden aikana ilman sitä edeltävää tehostetun tuen jaksoa ja pedagogisen selvityksen 

laatimista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että lapsen opetusta ei 

vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan 

erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen vaihetta 

tehtävä päätös perustuu tilanteen uudelleen arviointiin esim. onnettomuuden tai vakavan sairauden 

seurauksena. 

 

4.2.5 Erityinen tuki 

 

Erityistä tukea annetaan lapselle, jonka kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden 

saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Se järjestetään joko yleisen tai pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki koostuu erityisopetuksesta ja muista esi- ja 

perusopetuksen tukimuodoista. 

 

Erityinen tuki järjestetään lapsen etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun 

opetuksen yhteydessä, osittain tai kokonaan pienryhmässä tai erityisryhmässä. Erityisen tuen 

toteuttaminen suunnitellaan yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa. Erityisen tuen toteuttamisesta 

vastaavat lasta opettavat opettajat ja mahdolliset kuntouttavat tahot. 

 

                                                             
3 Hallintolaki (434/2003) § 34, 35 ja 36  
4 Perusopetuslaki (642/2010) § 17 



Erityisen tuen tehtävänä on tarjota kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea sekä vahvistaa 

itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Esiopetuksessa erityisen tuen tavoitteena on edistää lapsen 

kehitystä ja oppimisedellytyksiä. Perusopetuksessa tavoitteena on, että lapsi voi suorittaa 

oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Lasta kannustetaan 

ottamaan edellytystensä puitteissa vastuuta opiskelustaan. 

 

Erityisen tuen tarvetta tulee arvioida säännöllisesti. Erityisen tuen päätös tulee tarkistaa vähintään 

toisen vuosiluokan jälkeen ja seitsemännelle vuosiluokalle siirryttäessä sekä aina tuen tarpeen 

muuttuessa. Tällöin laaditaan pedagoginen selvitys, jonka perusteella tehdään tarvittaessa uusi 

erityisen tuen esitys ja päätös tai päätös erityisen tuen lopettamisesta, jolloin lapsi siirtyy saamaan 

tehostettua tukea.  

 

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi lapselle on laadittava opetussuunnitelmaan 

perustuva kirjallinen pedagoginen asiakirja, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen 

antaminen. Sen laatimisessa hyödynnetään oppimissuunnitelmaa, kuntoutussuunnitelmaa, 

pedagogista selvitystä tai mahdollisia muita asiakirjoja.  HOJKSissa ei kuvata lapsen 

henkilökohtaisia ominaisuuksia.  

 

Opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa, ellei siihen ole ilmeistä 

estettä. Vastuuhenkilönä HOJKSin laatimisessa toimii se opettaja, jolla on päävastuu HOJKSin 

tavoitteiden mukaisesta opetuksesta. Suunnitelman valmistelussa tehdään tarvittaessa 

moniammatillista yhteistyötä. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt 

tiedonsiirtoluvat.  

 

Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa lapsen ja huoltajien kanssa, kuitenkin vähintään kerran 

lukuvuodessa lapsen tarpeiden mukaiseksi. Henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa 

suunnitelmaa muutetaan aina lapsen tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa.  

 

HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 

edellyttää: 

 oppijan oppimisvalmiudet sekä kasvuun, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 

 oppimisvalmiuksiin, työskentelytaitoihin, sosioemotionaalisiin taitoihin sekä motorisiin 

taitoihin liittyvät tavoitteet 



 oppimisen ja koulunkäynnin yleiset tavoitteet 

 oppilaan oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot ja oppiaineiden vuosi-

viikkotuntimäärät 

 opiskelun erityiset painoalueet niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen oppimäärä 

 edistymisen seuranta ja arviointi, mahdollisuus osoittaa osaaminen eri tavoin, arviointitavat ja 

ajankohdat, itsearviointi 

 pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, 

työskentelytavat, avustajan tai koulunkäynninohjaajan tuki, kommunikointitavat, erityiset 

apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki 

 oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset ja muut ratkaisut 

 tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden sekä tuki- ja 

kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuualueet 

 kuvaus lapsen opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen 

ryhmässä 

 kuvaus siitä, miten erityisryhmässä esiopetusta saava lapsi integroituu muuhun esiopetukseen 

 moniammatillinen yhteistyö ja eri toimijoiden vastuualueet 

 koulukuljetuksen järjestelyt ja vastuut sekä kuljetusta odottavan oppilaan ohjaus ja valvonta 

 mahdollinen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa 

 esiopetuksessa olevan lapsen mahdollinen osallistuminen muuhun varhaiskasvatustoimintaan ja 

kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa 

 yhteistyö oppijan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki 

 suunnitelman laatimiseen osallistuneet 

 

Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, 

kirjataan HOJKSiin myös oppiaineet, joissa on yksilöllistetty oppimäärä sekä näiden oppiaineiden 

tavoitteet ja keskeiset sisällöt, edistymisen seuranta ja arviointi, mahdollisuus osoittaa osaaminen 

eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä itsearviointi yksilöllistetyissä oppiaineissa 

 

Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain, kirjataan HOJKSiin edellä mainittujen yleisten kohtien 

lisäksi yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt toiminta-alueittain, edistymisen seuranta ja 

arviointi, mahdollisuus osoittaa osaaminen eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä itsearviointi 

toiminta-alueittain. 

 



4.2.5.1 Oppimäärien yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen 

 

Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin 

oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua yleisen ja tehostetun tuen avulla 

siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. 

Esimerkiksi eriyttämisen avulla oppilaan opiskelua voidaan tukea keskittymällä oppiaineen 

ydinsisältöihin. Mikäli edes ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei 

tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan 

yksilöllistää.  

 

Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai esimerkiksi puutteellinen 

opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta 

tulee tukea näissä asioissa muilla sopivilla tavoilla. Oppilaalle ja huoltajalle tulee selvittää 

yksilöllistettyjen oppimäärien mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin. 

 

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason 

määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle 

riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. 

Oppimäärää ei voida yksilöllistää ilman erityisen tuen päätöstä. Ennen erityisen tuen päätöstä 

tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Jos 

pedagogisessa selvityksessä todetaan, että oppilaan ei tukitoimista huolimatta arvioida saavuttavan 

oppiaineessa yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä 

yksilöllistetään. Kunkin oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella 

oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos 

yksilöllistettävien oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi 

pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös. 

 

Niiden oppiaineiden, joissa oppilaan oppimäärä on yksilöllistetty, tavoitteet, keskeiset sisällöt, 

oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan oppilaan HOJKSissa. Kunkin oppiaineen 

opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä laativat edellä mainitut 

HOJKSin sisällöt. Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-

asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, usein myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä 



soveltamalla. Oppilaan opiskelua voidaan tukea lisäksi sopivilla opiskelumateriaaleilla, -välineillä 

ja -menetelmillä sekä pedagogisilla järjestelyillä. 

 

Jos oppilas opiskelee yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen 

numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa. 

Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt 

oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 

 

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän 

suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt. 

Vapauttamisesta tehdään perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitettu hallintopäätös. Oppilaalle, joka on 

muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta 

opetusta tai ohjattua toimintaa. 

 

4.2.5.2 Pidennetty oppivelvollisuus 

 

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti 

ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa 

säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 

oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on 

vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa 

mahdollisimman hyvin.  

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat muun 

muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai 

kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn 

oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen 

oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään samalla myös päätös erityisestä tuesta. Lapsella on 

oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oikeus alkaa sen vuoden syyslukukauden alussa, 

jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen 

esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua. 

 



Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. 

Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja 

valinnan vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään 

esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen/oppilaan 

edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella. 

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti 

seuraavilla tavoilla: 

 lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi 

vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja 

aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen. 

 lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän 

täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa 

perusopetuksen. 

 lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän 

täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa 

perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. 

Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös. 

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan opetus voidaan järjestää esiopetuksen 

aikana päiväkodissa tai koulussa. Opetuksen järjestämispaikka määritellään erityisen tuen 

päätöksessä.  

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma esiopetuksen alkaessa. HOJKSin 

laatimisessa hyödynnetään lapselle mahdollisesti laadittua varhaiskasvatussuunnitelmaa ja 

kuntoutussuunnitelmaa huoltajan luvalla. 

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan tarvittaessa järjestää 

siten, ettei yhteisenä aineena opeteta toista kotimaista kieltä eikä vierasta kieltä, oppiaineita voidaan 

yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi ja jakaa osa-alueisiin siten kuin paikallisessa 

opetussuunnitelmassa määrätään.  

 



Jos oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tulee tehdä päätös pidennetyn 

oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy yleisen oppivelvollisuuden piiriin. 

 

 

4.2.5.3 Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain 

 

Opetus järjestetään toiminta-alueittain silloin, kun opetusta ei voida oppilaan vaikean vamman tai 

vaikean sairauden vuoksi järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti. Opetuksen 

järjestäminen ratkaistaan tapauskohtaisesti, jolloin otetaan huomioon hoidon ja kuntoutuksen tarve.  

Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, 

sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.  

 

Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä edistää 

kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää 

motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja 

lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita. 

 

Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on kontaktin muodostuminen oppilaan kanssa. 

Keskeisimpiä tavoitteita on vastavuoroisuuden muodostuminen erilaisia puhetta tukevia - tai 

korvaavia menetelmiä käyttäen. Kielen ja kommunikaation opetuksen tulee sisältää kielellistä 

tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien, kirjainten ja sanojen 

tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita. 

 

Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Osa-

alueiden tulee sisältää vuorovaikutustaitoja ja itsehallinnan taitoja koskevia tavoitteita. 

 

Päivittäisten toimintojen taitojen (ADL) oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista 

osallistumista elinympäristön toimintoihin ja edistää hänen omatoimisuuttaan ja itsenäistymistään. 

Osa-alueiden tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja 

ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa koskevia tavoitteita. 

 

Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään 



aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Osa-alueiden tulee sisältää aistien stimulointia 

ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja syy-seuraussuhteen oppimisen 

harjoituksia. 

 

 

4.2.6 Tulkitsemis- ja avustajapalvelut kolmiportaisen tuen eri vaiheissa  

 

Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen 

osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut
5
. Palveluiden 

tarkoituksena on taata kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset sekä mahdollisimman 

esteetön oppimisympäristö. Tavoitteena on edistää lapsen itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta 

ja myönteisen itsetunnon kehittymistä.  

 

Koulunkäynnin ohjaaja tai esiopetuksen avustaja tukee yksittäistä lasta siten, että hän kykenee 

ottamaanvastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Avustavan henkilöstön työ sisältää 

kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä sekä yleistä opiskelun ja hyvinvoinnin edistämistä. Työn 

suunnittelu ja arviointi toteutuu yhteistyössä muiden lapsen kanssa työskentelevien kanssa. 

Toimenkuvaan voi kuulua myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. 

 

Opettajat, erityisopettaja/kiertävä erityislastentarhanopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja/esiopetuksen 

avustaja yhdessä arvioivat lapsen oppimisen edellytyksiä ja pedagogisia ratkaisuja sekä käytettäviä 

menetelmiä, apuvälineitä ja materiaaleja. Pedagogisessa arviossa ja pedagogisessa selvityksessä 

arvioidaan avustajapalvelun tarvetta ja sen laajuutta. Koulunkäynnin ohjaaja tai esiopetuksen 

avustaja osallistuu lapsen pedagogisen ja oppilashuollollisen tuen suunnitteluun ja arviointiin.  

 

Avustajapalvelua järjestetään tarvittaessa kaikissa tuen vaiheissa. Yleisen tuen aikana palvelun 

avulla voidaan tukea yksittäisen oppilaan tai opetusryhmän oppimista ja ehkäistä oppimisvaikeuksia 

tai turvata riittävät tulkitsemispalvelut oppimisen ja koulunkäynnin onnistumiseksi. Tehostetun 

tuen aikana tulkitsemis- ja avustajapalvelu on suunnitelmallista ja se kirjataan lapsen 

oppimissuunnitelmaan. Tarvittavat tulkitsemispalvelut voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan 

avustajapalvelun kautta tai erillisenä palveluna riippuen oppilaan tarpeesta. Tulkitsemispalveluiden 
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järjestäminen kirjataan oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä 

koskevaan suunnitelmaan.Avustaja- ja tulkitsemispalveluiden riittävyyttä ja toteuttamistapoja 

arvioidaan säännöllisesti ja tarvittavat muutokset kirjataan oppimissuunnitelmaan.  

 

Erityinen tuki on kokonaisvaltaisempaa ja suunnitelmallisempaa. Koulunkäynnin ohjaaja tai 

esiopetuksen avustaja osallistuu lapsen tuen suunnitteluun ja HOJKSin laatimiseen. HOJKSissa 

kuvataan esiopetuksen avustajan tai koulunkäynnin ohjaajan antaman tuen käytännön järjestelyt ja 

niiden tavoitteet ja seuranta muun muassa puhetta tukevien tai korvaavien 

kommunikaatiomenetelmien käyttö. Erityisen tuen päätöksessä kuvataan tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut.   

 

Avustajapalveluiden järjestäminen esi- ja perusopetuksessa 

 

Koulut ja päiväkodit tekevät kevätlukukauden alussa tarvekartoituksen seuraavaa lukuvuoden 

avustajatarpeesta. Yksikkökohtainen avustajaresurssien käyttö suunnitellaan rehtorin tai päiväkodin 

johtajan koolle kutsumassa työryhmässä yhteistyössä avustajien kanssa. Avustajapalvelua voidaan 

suunnata tarpeen mukaan yksittäiselle tai useammalle lapselle tai opetusryhmälle. Avustajapalvelun 

tarve voi olla myös tilapäistä. Avustajapalveluiden toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ja resurssien 

suuntaamista muutetaan tarpeen mukaan. Mikäli avustuksen tarpeet muuttuvat merkittävästi 

lukuvuoden aikana, opetuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon muuttunut resurssitarve. Resurssien 

riittävyyttä ja palveluiden toimivuutta arvioidaan vuosittain, jotta seuraavan vuoden resursoinnissa 

voidaan varautua mahdollisiin ongelmakohtiin. 

 

4.2.7 Joustavan perusopetuksen toiminta 

 

Joustavaa perusopetusta järjestetään 7-9 luokkalaisille alisuoriutuville ja motivoitumattomille 

oppilaille, joilla on uhka syrjäytyä jatkokoulutuksesta. Oppilaat valitaan huoltajan ja oppilaan 

tekemän hakemuksen ja haastattelujen perusteella. Hakeutuminen perustuu nuoren omaan haluun ja 

motivaatioon, huoltajien ja oppilaan sitoutumiseen sekä yhteistyöhön toimijoiden kanssa. 

Oppilasvalinta valmistellaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Rehtori tekee valinnasta 

hallintopäätöksen. Lähtökohtaisesti joustavan perusopetuksen oppilas on yleisopetuksen piirissä. 

Erityistä tukea saava oppilas voidaan kuitenkin valita joustavan perusopetuksen piiriin, mikäli hän 



kykenee noudattamaan toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää 

kokonaisuutena oppilaan edun mukaisena. 

 

Toiminnan tavoitteena on opiskelumotivaation ja elämänhallinnan vahvistaminen, syrjäytymisen 

ehkäiseminen, perusopetuksen oppimäärän suorittaminen, jatko-opintovalmiuksien parantaminen ja 

työelämän taitoihin tutustuminen. Lisäksi tavoitteena on tukea oppilasta toisen asteen koulutukseen 

siirtymisessä ja opiskeluvalmiuksien vahvistamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään 

toimintatapoihin, joilla tuetaan huoltajien ja kaikkien toimijoiden yhteistä kasvatusvastuuta.  

 

Toiminnassa korostuu moniammatillinen eri hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö. 

Oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma. Joustavan perusopetuksen oppilas saa tarvitsemaansa 

yleistä tai tehostettua tukea. Mikäli oppilaalle on tehty aikaisemmin erityisen tuen päätös, tavoitteet 

ja opetuksen järjestäminen kuvataan HOJKSissa.  

 

Opetus järjestetään kouluissa pienryhmämuotoisesti lähiopetuksena tai osaksi työpaikoilla ja muissa 

oppimisympäristöissä. Opetusta voidaan antaa myös osittain tai kokonaan muun ryhmän 

yhteydessä.  Joustavassa perusopetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia 

opiskelumenetelmiä. Työpaikoilla ja koulun ulkopuolella opiskelua ohjaavien henkilöiden 

työnjaosta ja vastuusta sovitaan kirjallisesti.   

 

 

4.3 Ohjaustoiminta 

 

4.3.1 Ohjaus kaikille kuuluvana toimintaperiaatteena ja -kulttuurina 

 

Jokaisella lapsella/oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjauksella tuetaan 

oppilaan onnistumista esi- ja perusopetuksen eri vaiheissa, ehkäistään oppimisen vaikeuksia, 

vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta ja kehitetään oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan 

koskevia valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen. Ohjaus on prosessi, jossa hankitut tiedot ja 

kokemukset vahvistavat oppilaan yhteistyötaitoja, kykyä toimia erilaisissa ryhmissä ja ottaa 

vastuuta omasta ja yhteisestä työstä.   



 

Ohjaustoiminta muodostaa koko esi- ja perusopetuksen ajan kestävän ja toisen asteen opintoihin 

ohjaavan jatkumon. Ohjauksesta huolehtivat yhteistyössä kaikki opettajat, opinto-ohjaaja ja 

päiväkodin/koulun muu henkilöstö, joilla kaikilla on työroolissaan oma ohjauksellinen tehtävänsä. 

Ohjaus ja tiedonkulku korostuvat opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä esiopetuksesta 

kouluun, alakoulusta yläkouluun ja perusopetuksesta toiselle asteelle. Ohjauksen merkitys korostuu 

myös uuden oppiaineen alkaessa, oppiaineiden nivelkohdissa ja opettajan ja koulun vaihtuessa. 

Esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä ohjausyhteistyöllä tuetaan lapsen turvallista koulun 

aloitusta ja kouluyhteisöön liittymistä. Päättöluokilla ohjauksessa lisääntyy oppilaan tulevaisuuteen 

suuntautumisen merkitys, esimerkiksi tiedot ja kokemukset työelämästä ja jatko-

opintovaihtoehdoista.  

 

Oppilaan ohjauksen merkitys lisääntyy kolmiportaisen tuen eri vaiheissa. Kun lapsi/oppilas siirtyy 

yleisestä tuesta tehostettuun tukeen ja tehostetusta tuesta erityiseen tukeen, arvioidaan hänen 

saamansa ohjauksen riittävyys ja sen kohdentuminen ohjaustarpeiden mukaisesti. 

Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan ohjaukseen liittyvät yksilölliset tavoitteet ja 

toimenpiteet.  

 

Ohjauksessa yhteistyö kotien kanssa on tärkeää. Huoltajalle annetaan tietoa työtavoista, 

valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä lapsen/oppilaan tulevaisuudelle. Tietoja annetaan 

mm. kotiin jaettavilla tiedotteilla, sähköisen reissuvihkon välityksellä, tiedotustilaisuuksissa, 

vanhempainilloissa ja -tapaamisissa. Säännölliset arviointi- ja kehityskeskustelut lapsen, huoltajan 

ja opettajan kesken ovat keskeinen ohjauksen yhteistyön muoto. 

 

4.3.2 Ohjauksen yhteistyö yhtenäisellä oppimisen polulla 

 

Ohjausyhteistyön tavoitteena on luoda oppilaalle yhtenäinen oppimisen polku. Lähtökohtana on 

lapsi/oppilas ja hänen ohjaustarpeensa. Jotta oppilas voi saada asianmukaista ohjausta esi- ja 

peruskoulussa, pitää ohjauksen työnjako ja vastuut kuvata, niiden pitää olla oppilaan ja huoltajan 

tiedossa, ja myös henkilöstön pitää hahmottaa ohjauksellinen tehtävänsä. 

 



4.3.2.1 Esiopetuksen henkilöstön ohjaustehtävät 

 

Esiopetusta voidaan järjestää joko varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen yhteydessä. Toiminnan 

kokonaisuudesta voi vastata rehtori tai päiväkodin johtaja. Esiopetusta voi antaa 

lastentarhanopettaja tai luokanopettaja kelpoisuusehtojen mukaisesti. Erityisopetuksesta voi vastata 

erityislastentarhanopettaja tai erityisopettaja. Ohjaustehtävät on kuvattu tässä varhaiskasvatuksessa 

järjestettävän toiminnan mukaisesti, mutta ne ovat pääosin yhtenevät perusopetuksen yhteydessä 

järjestettävän esiopetuksen kanssa. 

 

Päiväkodin johtaja vastaa päiväkodin toiminnasta kokonaisuudessaan. Päiväkodin johtaja luo 

esiopetuksessa kasvatuksen ja opetuksen toimivat oppimisympäristön edellytykset ja huolehtii siitä, 

että jokaisen lapsen yksilöllinen kasvu, kehitys ja oppiminen on mahdollista esiopetuksen 

opetussuunnitelman mukaisesti. Päiväkodin johtaja johtaa yksikkönsä esiopetuksen 

oppilashuoltotyötä ja vastaa esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa tarvittavien tietojen siirrosta ja 

opetuksen järjestämiseen liittyvien asioiden hoidosta. Päiväkodin johtaja vastaa yhdessä 

esiopettajien ja lähikoulun rehtorin kanssa toimenpiteistä lapsen joustavaan siirtymiseen 

esiopetuksesta alkuopetukseen.  

 

Esiopetuksen lastentarhanopettaja/luokanopettaja on päävastuussa lapsiryhmänsä opetuksen ja 

toiminnan pedagogisesta suunnittelusta, toiminnan toteuttamisesta ja arvioinnista. Ohjaustyössä 

korostuu kokonaisvaltainen vastuu yksittäisestä lapsesta ja samalla koko esiopetusryhmästä.  

Päivittäinen yhteistyö huoltajien kanssa on merkittävä osa lapsen esiopetuksen toteutumista. Lapsen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen suunnitteluun ja arviointiin liittyvät keskustelut pidetään yhdessä 

huoltajien ja lapsen kanssa vähintään kaksi kertaa esiopetusvuoden aikana. 

 

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa esiopettaja tekee yhteistyötä lapsen tulevan luokanopettajan 

kanssa. Tavoitteena on lapsen turvallinen koulunkäynnin aloittaminen ja sujuva siirtyminen 

esiopetuksesta perusopetukseen. Nivelvaiheen yhteistyöllä ennaltaehkäistään oppimisvaikeuksia. 

Esiopettaja voi huoltajien luvalla tehdä yhteistyötä myös aamu- ja iltapäivätoiminannan ohjaajien 

kanssa. 

 

Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) huolehtii ja vastaa yhteistyössä muun esiopetuksen 

henkilökunnan kanssa siitä, että yleinen, tehostettu ja erityinen tuki toteutuvat esiopetuksessa. Kelto 



toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana esiopetuksessa sekä ohjaa henkilöstöä lasten 

havainnoinnissa, toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Kelto toimii yhteistyössä lapsen 

huoltajien ja eri asiantuntija- ja yhteistyötahojen kanssa sekä osallistuu alueensa moniammatilliseen 

oppilashuoltotyöhön. Hän huolehtii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lapsen joustavasta 

siirtymisestä perusopetukseen. Koulussa toimivan esiopetusryhmän osalta edellä kuvatuista 

tehtävistä voi vastata erityisopettaja. 

 

Integroidussa/erityisryhmässä toimiva erityislastentarhanopettaja (elto) toteuttaa päivittäin 

erityispedagogista osaamistaan lapsiryhmässä sekä mallintaa työtiimille tarkoituksenmukaisia 

toimintatapoja. Hän tekee tiivistä yhteistyötä lapsen huoltajien ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa 

sekä huomioi lapsen yksilölliset tarpeet oppimissuunnitelmassa ja/tai HOJKSissa. Elto vastaa muun 

työtiimin kanssa ryhmänsä havainnoinnista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista 

huomioiden sekä yksilön että koko pienryhmän. Elto osallistuu alueensa moniammatilliseen 

oppilashuoltotyöhön.  

 

Avustava henkilöstö esiopetuksessa voi toimia joko koko ryhmän tai yksittäisen lapsen avustajana. 

Avustaja toimii työtiimin jäsenenä tukien kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista 

sekä osallisuutta lapsiryhmässä.  

 

4.3.2.2 Perusopetuksen henkilöstön ohjaustehtävät 

 

Rehtori vastaa koulunsa toiminnasta kokonaisuudessaan. Rehtori luo opetukselle ja ohjaukselle 

toimintaedellytykset ja huolehtii, että oppilailla on mahdollisuus saada ohjausta opetussuunnitelman 

mukaisesti. Rehtori johtaa koulun oppilashuoltotyötä, mahdollistaa nivelvaiheissa opintojen 

järjestämisen kannalta tarpeellisen tiedon siirtymisen ja osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja 

päätöksentekoon. Rehtori päättää oppilaaksi ottamisesta yhdessä koulualueensa muiden rehtorien 

kanssa.  

 

Koulusihteeri huolehtii koulun oppilashallintojärjestelmästä, kuten oppilasrekisteristä ja 

oppilastietojen siirrosta yhteishakurekisteriin. Hän neuvoo koulumatka-asioissa ja esimerkiksi 

koulutapaturmiin liittyvissä vakuutusasioissa. 

 



Luokanopettajalla on päävastuu luokkansa ohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Työssä 

korostuu kokonaisvaltainen vastuu yksittäisestä oppilaasta ja samalla koko luokasta ryhmänä. 

Tavoitteena on oppilaan kasvun ja kehityksen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen.  

 

Alaluokkien aikana luokanopettaja opettaa oppimistaitoja, auttaa oppimisvaikeuksissa ja ohjaa 

alaluokilla tehtävissä oppiaine- ja kouluvalinnoissa. Luokanopettaja seuraa, ohjaa ja tukee 

oppilaiden koulunkäyntiä yhteistyössä rehtorin ja muun henkilöstön kanssa. Hän kartoittaa omien 

oppilaidensa tuentarpeet ja suunnittelee ja toteuttaa tukitoimet yhteistyössä huoltajan, opettajien ja 

oppilashuollon kanssa. Luokanopettaja vastaa pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen osalta 

prosessin käynnistämisestä ja on prosessissa mukana. Koulupolun nivelvaiheissa luokanopettaja 

tekee yhteistyötä esi- ja perusopetuksen muiden opettajien ja ohjaushenkilöstön kanssa. Yhteistyön 

tavoitteena on oppilaiden oppimisvaikeuksien ehkäiseminen ja sujuvan siirtymisen turvaaminen. 

Luokanopettaja tekee säännöllistä yhteistyötä huoltajien kanssa, tiedottaa koulun asioista, järjestää 

vanhempainiltoja ja -tapaamisia ja käy säännöllisesti arviointi- ja kehityskeskusteluja oppilaan 

koulunkäynnin sujumisesta. Luokanopettaja tekee yhteistyötä aamu- ja iltapäivätoiminnan 

henkilöstön kanssa.  

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja työskentelee perusopetuslain alaisessa perusopetuksen aamu- 

ja iltapäivätoiminnassa. Toiminnan keskeinen tavoite on tukea lapsen/oppilaan kasvua ja kehitystä 

sekä tukea myös vanhempia ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Ohjaajat vastaavat oman 

toimintaryhmän toiminnasta ja lasten hyvinvoinnista toimintaryhmässä. Ohjaajat tekevät 

moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi huoltajien, esiopetuksen, opettajien ja 

oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Ohjaaja voi osallistua oppilasta koskeviin neuvotteluihin 

huoltajien luvalla. Erityisopettaja voi antaa konsultaatioapua perusopetuksen aamu- ja 

iltapäivätoiminnan ohjaajille. 

 

Luokanvalvoja on yläkoulussa oman luokkansa oppilaiden lähiohjaaja ja seuraa luokkansa 

oppilaiden koulunkäynnin sujumista. Hänen tehtävissään korostuu yhteistyö luokan, oppilaiden, 

huoltajien, muiden opettajien ja oppilashuollon kanssa oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 

Luokanvalvoja tutustuttaa oppilaan omaan luokkaansa ja kouluun, huolehtii luokan 

ryhmäytymisestä ja luo myönteistä yhteishenkeä luokkaansa. Hän antaa oppilailleen tietoa 

tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaan hakeutumisesta ja tukee oppilaiden osallisuutta 

kouluyhteisössä. 

 



Luokanvalvoja seuraa oppilaiden koulunkäynnin säännöllisyyttä ja koulumenestystä, selvittää 

poissaolojen syyt ja kannustaa oppilaita koulutyössä. Hän seuraa oppilaidensa jaksamista ja 

hyvinvointia ja puuttuu ongelmiin. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksissa luokanvalvoja tekee 

yhteistyötä oppilashuollon kanssa. Luokanvalvoja vastaa pedagogisen arvion ja pedagogisen 

selvityksen osalta prosessin käynnistämisestä ja on mukana prosessissa.  

 

Luokanvalvoja on säännöllisesti yhteydessä huoltajiin oppilaan koulunkäynnistä. Yhteistyön 

muotoja ovat arviointi- ja kehityskeskustelut oppilaan, opettajan ja huoltajan kesken, huoltajan 

tapaamiset, vanhempainillat sekä oppilaan koulunkäynnistä ja kouluun liittyvistä asioista 

tiedottaminen koulun ohjeiden mukaisesti. 

 

Opinto-ohjaaja on ohjauksen asiantuntija koulussa. Hänellä on päävastuu oppilaanohjauksen 

suunnittelusta ja toteuttamisesta yläluokilla. Opinto-ohjaajan ohjaustehtävät liittyvät oppilaan 

kasvun tukemiseen, oppimisen ohjaamiseen ja urasuunnitteluun.  Oppilaan itsetuntemuksen ja 

itseohjautuvuuden vahvistaminen koulunkäynnin eri vaiheissa ja valinnoissa, erityisesti 

nivelvaiheissa ja siirtymissä on keskeistä opinto-ohjaajan työssä. Oppilaanohjauksen oppitunnit, 

pienryhmäohjaus, ohjauskeskustelut, tiedottaminen ja moniammatillinen yhteistyö mm. koulujen, 

oppilaitosten ja työelämän kanssa ovat opinto-ohjaajan työtapoja. Opinto-ohjaajan antama 

yksilöllinen ohjaus kohdentuu tuen tarpeen mukaisesti. Erityisen tuen aikana opinto-ohjaajan 

antamassa ohjauksessa korostuu oppilaan valmistautuminen jatko-opintoihin ja tuettu siirtymä 

toiselle asteelle.  Opinto-ohjaaja osallistuu myös koulun oppilashuoltotyöhön ja on 

oppilashuoltoryhmän jäsen. 

 

Urasuunnittelun ohjaus on koulussa opinto-ohjaajan vastuualuetta. Itsetuntemus, ammattien ja 

työelämän tuntemus ja tieto sopivista jatko-opintovaihtoehdoista ovat oppilaan tulevaisuuden 

suunnittelun perusta. Ohjausprosessin aikana opinto-ohjaaja järjestää oppilaille mahdollisuuksia 

hankkia kokemuksellista tietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista ja oppilaitoksista (vierailut, 

koulutuskokeilut) sekä työelämästä.  Opinto-ohjaaja hoitaa oppilaidensa työelämään tutustumisen 

järjestelyn ja ohjauksen (mm. TET -jaksot).   

 

Koulun vaihtuessa ja koulupolun siirtymävaiheissa opinto-ohjaaja osallistuu valmisteluun ja ohjaa 

oppilasta siirtymiseen liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja vastaa oppilaiden ohjauksesta jatko-

koulutukseen hakemisessa, yhteishaun järjestelyistä koulussa, oppilaidensa sijoittumisen 

seuraamisesta ja jälkiohjauksesta.  Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä huoltajien kanssa oppilaan 



opiskeluun, urasuunnitteluun ja jatkokoulutukseen liittyvissä asioissa ja tiedottaa valinnan 

mahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan tulevaisuudelle.  

 

Aineenopettaja on oman oppiaineensa opetuksen ja pedagogisen ohjauksen asiantuntija. Hän vastaa 

oppiaineensa oppimisen ja opiskelutekniikan ohjauksesta ja opettamisesta. Hän seuraa ja arvioi 

oppilaan oppimista, oppitunneille osallistumista ja informoi huoltajaa arvioinnista ja oppilaan 

menestymisestä oppiaineessa. Aineenopettaja huolehtii oppiaineensa opiskeluryhmän 

ryhmäyttämisestä ja luo myönteistä opiskeluilmapiiriä oppiaineen tunnilla.  Hän vastaa 

työturvallisuudesta omilla oppitunneillaan. Aineenopettaja kartoittaa oppilaan tuen tarpeita 

oppiaineessaan, osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä erityisopettajan ja 

muiden opettajien kanssa. Hän seuraa oppilaan jaksamista ja puuttuu huolenaiheisiin yhteistyössä 

oppilashuollon ja huoltajan kanssa. Aineenopettaja informoi oppilaita oman oppiaineensa sisältöjen 

yhteydestä työelämään ja ammatteihin. 

 

Erityisopettaja on erityisopetuksen asiantuntija koulussa. Hän antaa erilaisin joustavin järjestelyin 

opetusta oppilaille, joilla on opiskelussa yleisen, tehostetun tai erityisen tuen tarvetta. 

Erityisopettaja osallistuu oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen, tukitoimien 

suunnitteluun ja tuen toteutukseen yhteistyössä muun opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Hän 

osallistuu tarvittaessa oppimissuunnitelman ja HOJKSin laadintaan. Päättövaiheessa erityisopettaja 

tekee yhteistyötä opinto-ohjaajan kanssa tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden jatko-

opintojen suunnittelussa. Opetustyön ohella erityisopettajan työhön kuuluu muun muassa 

konsultointia, oppilashuollollista työtä sekä tukitoimien selvittelyä ja järjestämistä yhdessä 

huoltajien ja moniammatillisten verkostojen kanssa.  

 

Koulunkäynninohjaajan tehtävä on oppilaiden oppimisen, toimintakyvyn sekä kokonaisvaltaisen 

kasvun ja kehityksen tukeminen. Koulunkäynninohjaaja tukee oppilaan työskentelyä. Tavoitteena 

on ohjata ja tukea oppilasta mahdollisimman itsenäiseen työhön ikätasonsa ja omien edellytystensä 

mukaisesti. Koulunkäynninohjaaja suunnittelee toimintaansa yhteistyössä opettajan, 

erityisopettajan, huoltajan, opinto-ohjaajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja tukee käytännössä 

oppilaita yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja pedagogisten menetelmien mukaisesti. 

 

Koulun muu henkilökunta tukee koulutyön sujumista ja koulun kasvatustavoitteita.  

 

 



4.3.2.3 Ohjauksen yhteistyöverkostot 

 

Oppilashuolto ohjausyhteistyön osana 

Oppilashuollon avulla edistetään lapsen/oppilaan hyvinvointia, tuetaan hänen tervettä kasvuaan ja 

kehitystään, ehkäistään koulunkäynnin vaikeuksia ja mahdollistetaan koulutyön sujuminen 

tukemalla oppilasta ongelmatilanteissa. Oppilashuollon palvelut ja oppilaan ohjaus limittyvät 

läheisesti toisiinsa.   

 

Koulun ulkopuoliset ohjauksen yhteistyötahot 

Ohjauksessa tehdään moniammatillista ja monialaista yhteistyötä eri koulujen, kouluasteiden ja 

koulumuotojen, eri hallinnon alojen, järjestöjen ja elinkeinoelämän kesken. Opinpolun eri vaiheissa 

yhteistyöverkosto muotoutuu ohjaustehtävän ja oppilaiden ohjaustarpeiden mukaan. Esi- ja 

perusopetuksen aikana yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi 

 sosiaali- ja terveystoimi, esimerkiksi oppilashuollollinen yhteistyö, maahanmuuttajapalvelut 

 nuorisotoimi, esim. aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhotyö, harrastustoiminta, etsivä nuorisotyö 

 poliisihallinto esim. koulupoliisitoiminta 

 työelämäyhteistyö, paikalliset yritykset ja muut työpaikat: esim. oppilaiden työelämään 

tutustuminen  

 järjestöt ja yhdistykset, esim. työelämään tutustuminen, kerhotoiminta, harrastustoiminta 

 työ- ja elinkeinohallinto, esim. yhteistyö oppilaan urasuunnittelussa, ammatinvalintapsykologin 

palvelut 

 toisen asteen oppilaitokset ja muut oppilaitokset: yhteistyö jatko-opintoihin liittyvissä asioissa 

 Opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapalvelu, yhteishakujärjestelmä 

 

Koulun yhteistyö paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa 

Työelämään tutustuminen eli TET on tärkeä ohjauksen toimintamuoto etenkin perusopetuksen 

päättöluokilla. Työelämässä tapahtuva oppiminen laajentaa oppilaan oppimisympäristöä 

kouluyhteisön ulkopuolelle. Työelämän yhteistyöllä voidaan parantaa oppilaan työelämätietoja, -

taitoja ja urasuunnitteluvalmiuksia. Työelämään tutustumisen tapoja ovat muun muassa työelämän 

edustajien vierailut oppitunneilla, opintokäynnit työpaikoilla ja yrityksissä, yhteistyöprojektit ja 

työelämään tutustumisjaksot. Oulun perusopetuksessa TET-jaksoja sisältyy oppilaan opintoihin 

seitsemännellä luokalla vähintään yksi päivä, kahdeksannella vähintään kolme päivää ja 

yhdeksännellä vähintään viisi päivää. Jaksojen tavoitteena on oppilaan tutustuminen työelämän 



pelisääntöihin, toimintatapoihin ja ammatteihin. TET-jaksosta tehdään kirjallinen sopimus koulun 

ohjeiden mukaisesti. Työpaikalla nimetään vastuuhenkilö, joka perehdyttää ja opastaa oppilasta. 

Oppilas pitää TET-päivistä oppimispäiväkirjaa, ja kokemuksia jaetaan yhteisesti oppitunneilla ja 

projekteissa. 

 

 

 

4.3.3 Ohjaus perusopetuksen nivelvaiheissa  

 

Opinpolun nivelvaiheissa ohjaustoiminnan tavoitteena on helpottaa lapsen ja nuoren siirtymistä 

uuteen oppimisympäristöön tutustuttamalla hänet uuteen kouluun ja sen käytäntöihin. 

Oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi nivelvaiheen ohjauksessa huomioidaan lapsen ja nuoren 

yksilölliset lähtökohdat ja huolehditaan oppimisen kannalta tarpeellisten tietojen siirrosta. Koulun ja 

kodin yhteistyö on tärkeätä nivelvaiheissa. 

 

 

4.3.3.1 Esiopetuksesta kouluun 

 

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ohjaa esi- ja alkuopetuksen yhteistyöryhmä Alkupolku eli Alpo. 

Yhteistyöryhmään kuuluu päivähoidon ja alkuopetuksen asiantuntijoita ja kentän työntekijöitä. 

Ryhmän tehtävänä on seurata, arvioida ja kehittää yhteistyötä sekä päivittää Esi- ja alkuopetuksen 

yhteistyösuunnitelma, jossa kuvataan oululainen yhteistyömalli ja käytänteet eri tason toimijoille.  

Esi- ja alkuopetuksen moniammatillista yhteistyötä tehdään Oulun kaupungin alueverkostoissa.  

Alueelliseen verkostoon kuuluvat kaikki esiopetusta antavat päiväkodit sekä alakoulut ja 

mahdolliset erityiskoulut. Kussakin verkostossa toimivat esi- ja alkuopetuksen 

aluekoordinaattorit, joiden tehtävänä on esi- ja alkuopettajien verkostotapaamisten järjestäminen 

sekä alueellisen yhteistyön kehittäminen. Alueverkosto kokoontuu esi- ja alkuopetuksen 

yhteistyösuunnitelman määritellyn mukaisesti. Alueverkostoon kuuluu useita päiväkoteja ja 

kouluja. Alueellisen yhteistyön lisäksi tehdään yhteistyötä alueella olevien lähikoulujen ja -

päiväkotien kesken. Tätä yhteistyötä koordinoi kunkin yksikön yhteysopettaja.  



Alueellisia verkostoja koordinoivat esi- ja alkuopetuksen ohjaavat opettajat.  Ohjaavat opettajat 

ohjaavat ja kouluttavat alueverkostojen koordinaattoreita esi- ja alkuopetuksen ajankohtaisissa 

asioissa sekä suunnittelevat ja järjestävät koulutuksia Alpo- yhteistyöryhmän kanssa.  

 

4.3.3.2 Alaluokilta yläluokille 

 

Kuudennelta seitsemännelle luokalle siirryttäessä suuri osa oppilaista siirtyy uuteen kouluun, osa 

jatkaa oman koulun yläluokilla. Oppilaan tuttu luokkaryhmä hajoaa, ja hän siirtyy uuteen 

luokkayhteisöön, johon voi tulla oppilaita useista eri alakouluista. Koulupäivä pitenee, oppiaineiden 

määrä lisääntyy, ja oppilasta opettavien opettajien määrä lisääntyy. Ohjauksessa tavoitteena on 

oppilaan turvallisuuden tunteen ja itseluottamuksen tukeminen uuteen ympäristöön siirryttäessä. 

Tutustuminen etukäteen uuteen kouluun ja opettajiin helpottaa oppilaan valmistautumista tulevaan 

kouluvuoteen. Tietojen siirrosta huolehtimalla ehkäistään oppimisvaikeuksia. Ohjaus toteutetaan 

oppilaan ala- ja yläluokkien koulujen yhteistyönä koulukohtaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Ohjaustoimintaan sisältyvät ainakin seuraavat toimenpiteet:  

 nivelvaiheen aikataulusta sopiminen koulualueen ala- ja yläkoulujen kesken  

 yläluokilla opiskeluun ja uuteen kouluun tutustuminen: opinto-ohjaajan ja tukioppilaiden 

vierailut 6. luokissa, 6. luokkalaisten tutustumisvierailut yläkoulussa 

 oppilaan henkilökohtainen ohjaus ja tuki siirtymävaiheessa, arviointi- ja kehityskeskustelut: 6. 

luokalla oppilaan siirtymiseen liittyvät asiat, 7. luokalla palaute yläkoulun aloituksesta  

 siirtopalaverit ala- ja yläkoulun kesken: opiskelun järjestämisen kannalta tarpeellisten tietojen 

siirto, tukitoimien suunnittelu 

 7. luokkien muodostaminen, luokkajaot ja ryhmitykset  

 7. luokan alkaessa orientoituminen opiskeluun ja luokan ryhmäyttäminen 

 vanhempainillat ja tiedotus koteihin: 6. luokan aikana käytännöt yläluokille siirtymisessä, 

ainevalinnat, erikoisluokille hakeminen, 7. luokan aikana koulun aloitukseen, luokan 

toimintaan, oppiaineisiin ja oppimiseen liittyvät asiat 

 

 

4.3.3.3 Perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen 

 



Perusopetuksen päättövaiheessa 8.-9. luokilla ohjauksessa tuetaan oppilaiden koulutus- ja 

ammattialan valintaprosessia ja valmiuksia erilaisiin elämänuraa koskeviin ratkaisuihin.  Oppilaalle 

järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin opinto-ohjaajan kanssa.  

Ohjausprosessissa luodaan edellytyksiä ammatillisten intressien kehittymiselle ja tuetaan jatko-

opintoihin hakeutumista. Päättövaiheen ohjauksessa huolehditaan ainakin seuraavista ura- ja elämän 

suunnitteluun liittyvistä asioista: 

 oppilaalla on tietoa valinnan vaihtoehdoista: tiedot ammateista ja työelämästä (mm. TET) ja 

tiedot jatko-opinnoista (lukio, ammatillinen koulutus, muut koulutukset), tutustumisvierailut 2. 

asteen oppilaitoksiin 

 valintojen tekeminen: oman urasuunnitelman/jatko-opintosuunnitelman selkiytyminen, jatko-

opintoihin hakeminen  

 yhteishakujärjestelmä: ohjaus yhteishaussa, oppilastietojen tarkistaminen ja korjaus Koulutassa, 

yhteishaun seuranta Koulutassa, täydennyshaku, valintatulokset  

 jatko-opintojen aloittaminen: seuranta, miten oppilaat sijoittuvat toisen asteen opintoihin ja 

muihin opintoihin 

 perusopetuksen lisäopetuksen eli kymppiluokkaopetuksen järjestäminen ja lisäopetukseen 

ohjaaminen (peruskoulun päättäneet, jotka eivät päässeet jatko-opintoihin) 

 tietojensiirtopalaverit perusopetuksen ja 2. asteen oppilaitosten kanssa: opintojen järjestämisen 

kannalta tarpeelliset tiedot voidaan siirtää oppilaan luvalla  

 yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa: jos perusopetuksen päättäneellä ei ole syksyllä mitään 

opiskelupaikkaa, hänet ilmoitetaan etsivän nuorisotyön ohjaukseen nuorisolain
6
 mukaisesti 

yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. 

 

Ohjauksen vuosikelloissa on kuvattu ohjaustoimenpiteet ja koulun vastuuhenkilöt eri vaiheissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Laki nuorisolain muuttamisesta (693/2010) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Ohjauksen vuosikello kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle. 
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Nivelvaiheen aikataulutus 

• yhteiskokous 

Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien siirtymisen valmistelu 

• tukitoimia tarvitsevien oppilaiden siirtymiseen liittyvät asiat, sopiva 
koulumuoto, siirtymän valmistelu 

 

alakoulun/yläkoulun rehtori ja opo, 6. 

lk:n luokanopettaja 

luokanopettaja, huoltaja, oppilas, 

rehtorit, erityisopettaja, opo, 

tarvittaessa muita 
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Opiskelu yläkoulussa tutuksi 

• Oulussa koulussa -opas jaetaan 6. luokan oppilaille ja huoltajille 

• erikoisluokkien infot (li, ku, mu) 6.luokkien huoltajille ja oppilaille  

• mahdollisesti 6. lk:n vanhempainillat yläkouluun siirtymisestä  

• Seiskalle illat 6. luokkalaisille ja huoltajille  

 

7. luokalle ilmoittautuminen 

• oppiaineiden valintakortti palautetaan omalle luokanopettajalle 

• hakemus toisen oppilasalueen kouluun, erikoisluokille hakeminen  

• erikoisluokkien valintatestit 

Päätös oppilaan yläluokkien koulusta  

• oppilaan lähikoulupäätös, erikoisluokkien valintatulokset, päätös 
toisen oppilasalueen koulusta 

• tulevien 7. luokkalaisten oppilastiedot yläkouluun /Primus 

• oppiaineiden valintakortit oppilaan tulevalle yläkoululle 

Valmistautuminen omassa yläkoulussa opiskeluun 

• opo-tunnit 6. luokassa  

• tukioppilaiden kyselytunti 

• kaveritoiveet, kirjeet tulevalle luokanvalvojalle 

• 6. luokkalaisten tutustumisvierailut yläkoululla, mahdollinen 
luokanvalvojan tuokio 

• 6. luokkalaisten vanhempainilta / kotiväen ilta yläkoululla 

Tietojen siirto ja opiskelun tuen suunnittelu  

• opiskelun järjestämiseen tarvittavat tiedot yläkoululle 

• tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tuki: 
oppilashuollollinen kokous 

• muiden oppilaiden opiskelun järjestämiseen tarvittavien tietoja siirto 
yläkouluun, siirtopalaverit 

7. luokkien muodostaminen 

• luokkajako, opiskeluryhmät oppiaineissa 

• kesän aikana muuttavat oppilaat 

 

luokanopettaja/opetustoimi  

rehtori, aineenopettaja, opo 

luokanopettaja 

rehtori, nuorisotoimi, poliisi, luokan-

opettaja, yläkoulun edustaja  

 

huoltaja, luokanopettaja/koulusiht 

rehtorit  

rehtori, aineenopettajat  
 

yläkoulun rehtorit 

 

koulusihteeri  

koulusihteeri, rehtori, opo  

 

luokanopettaja, opo 

tukioppilaat ja vastuuop, opo  

opo 

opo, luokanopettaja, tukioppilaat, 

tuleva luokanvalvoja 
rehtori, opo, luokanvalvojat  

 

rehtorit, luokanopettaja, opo, 

erityisopettajat, huoltaja, oppilas, 

tarpeen mukaan muu oppilashuolto  

 

 

 

rehtori, opo, ero 
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7. luokkien ryhmäyttäminen 

• oppilaiden vastaanottaminen, ensimmäiset koulupäivät 

• oppilaiden tutustuminen toisiinsa, luokkaan, luokanvalvojaan, 
kouluun, opettajiin, henkilökuntaan, koulun käytänteisiin 

Opiskelun ja oppimisen tuen järjestäminen 

• oppimissuunnitelmien ja HOJKSien siirto ja päivittäminen 
 

• oppilaan tulohaastattelu 

• eri oppiaineiden opiskelu alkaa, oppimista tukeva opiskeluilmapiirin 
luominen ja tukitoimien suunnittelu 

• oppilashuollollinen kartoitus huolen aiheista 

Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus yläluokilla 

• vanhempainilta 

• arviointi- ja kehityskeskustelu  

• vanhempaintoimikunnan järjestäytyminen 

 

luokanvalvoja, opettajat, rehtori, opo, 

mukana myös tukioppilaat 

 

 

rehtori, erityisopettaja, opo, 

luokanvalvoja, aineenopettaja, 

huoltaja 

luokanvalvoja 

opettajat, opo, erityisopettaja 
 

opettajat, oppilashuolto 

 

rehtori, opo, luokanvalvoja 

luokanvalvoja, huoltaja ja oppilas 

rehtori 

 
 

Taulukko 3. Ohjauksen vuosikello yhdeksänneltä luokalta jatko-opintoihin. 

 
Aika OHJAUSPROSESSI / MITÄ TEHDÄÄN PÄÄVASTUU JA 

MUUT TOIMIJAT 

8. lk 

 

 

Henkilökohtainen uraohjaus alkaa 

• tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden henkilökohtainen uraohjaus 
alkaa, itsetuntemus ja urasuunnittelu 

Työelämä ja jatko-opinnot tutuksi 

•  tet-jaksot, opintokäynnit työpaikoille, ammattilaisten vierailut tunneilla  

• opo-tunneilla Suomen koulutusjärjestelmä, koulutusalat, oppilaitokset 

päävastuu:  opo 

erityisopettaja 

 

 

työpaikat 



9. lk 

syksy 

 

 

Henkilökohtainen uraohjaus kaikkien oppilaiden kanssa 

• ohjauskeskustelut kaikkien oppilaiden kanssa 

• oppilaiden jatko-opinnoissa ja ammatinvalinnassa huomioitavien erityistarpeiden 
/terveysrajoitusten kartoitus, koulutuskokeilut  

Työelämään tutustuminen 

• tet-jakso, opintokäynnit työpaikoille, ammattilaiset oppitunneilla 

Jatkokoulutusvaihtoehtoihin tutustuminen 

• tutustumisvierailut ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa, koulutusmessut, 
koulutusoppaat, esittelymateriaalit 

• opo-tunneilla koulutusalat, jatko-oppilaitokset, oppilaitosten edustajien vierailut  

Yhteishakujärjestelmä tutuksi oppilaille  

• hakumenettely, aikataulut, valintaperusteet, harjoitushaku  

Yhteishaku ja valintaperusteet tutuksi vanhemmille  

• tiedotteet, vanhempainillat, keskustelut opon kanssa, oppilaitosinfot 

päävastuu: opo 

 

huoltaja,  terv.hoitaja  

erityisopettaja, Luovi 

 

työpaikat 

 

lukiot, ammatilliset ja 

muut oppilaitokset 

 
 

 

9. lk 

kevät 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilaan jatkokoulutussuunnitelman tekeminen  

• urasuunnittelu- ja henkilökohtainen ohjaus  

• vanhempien ja opinto-ohjauksen yhteistyö, kehityskeskustelut 

• alakohtaiset tutustumiset ammatillisessa koulutuksessa, lukioiden avoimet ovet, 
koulutuskokeilut (tehostetun ja erityisen tuen oppilas) 

Yhteishaun toteutus 

• oppilastietojen siirtäminen hakujärjestelmään, rekisteritietojen tarkistaminen ja 

korjaukset Koulutassa 

• haun tekemisessä ohjaaminen, haku netissä (www.haenyt.fi), huoltajan 

kuuleminen oppilaan yhteishaussa, pääsykokeisiin valmistautuminen ja ohjaus 

• joustavan haun liitteet ja niissä ohjaaminen, muut liitteet ja lausunnot   

Yhteishaun ulkopuolisiin koulutuksiin hakeminen ja ohjaus 

• lukio- ja ammatilliset koulutukset, kansanopistot, lisäopetus, ammattistartti   

Arviointi, väliarviointi 

• väliarviointi jatkokoulutukseen hakemista varten, päättöarviointi 

Jatko-koulutukseen valmistautuminen 

• itseluottamuksen tukeminen, opintojen aloittamiseen liittyvät tiedot 

• oppilaan ainevalinnat jatko-opinnoissa, lukion ainevalintakortit 

Kesäajan toimintaohjeet  

• opon ohjekirje: tietoa yhteishaun valintojen julkistamisesta, opiskelupaikan 
vastaanottamisesta, täydennyshausta, lisäopetukseen ja ammattistartille 

hakemisesta 

• kesätyöohjeet (kesätyöseteli) 

päävastuu: opo 
 

 

oppilaitokset, 

erityisopettaja 

 

koulusihteeri 

 

 

 

ero, oppilashuolto 
 

oppilaitokset 

 

opettajat 

kesä 

 

 

Ohjaus kesäkuussa yhteishaun opiskelijavalintojen selvittyä 

• varasijoille jääneiden ja ilman koulupaikkaa olevien ohjaus lisäluokille ja 
ammattistartille, täydennyshaun ohjeet, syksyn yhteishaun ohjeet  

• täydennyshaku heinäkuussa (oppilas tekee netissä)  

päävastuu: opo 

 

yhteistyö:  Napin ja 
etsivän työn kanssa 

syksy 

9. lk 

jälkeen 

 
 

Ohjaus syksyllä täydennyshaun ja muiden opiskelijavalintojen selvittyä  

• omien oppilaiden täydennyshaun valintatulokset, yhteishaun varasijoilta valitut, 
opiskelupaikan vastaanottamistiedot (Kouluta) 

• ilman koulupaikkaa olevien ohjaus lisäluokalle, ammattistartille  

• jos nuori ei aloita koulutusta, ohjaus etsivään nuorisotyöhön 

• seurantatilastojen tekeminen (omien oppilaiden sijoittuminen) 

• nivelvaiheen ohjauspäivät ja siirtotiedot ammatillisen koulutuksen, lukioiden ja 
lisäopetuksen kanssa 

päävastuu: opo 

 

 

oppilaitokset 
etsivä työ  

 

opo, erityisopettaja, 

oppilaitokset                    

 

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 

 



4.4.1 Oppilashuollon määritelmä 

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 

sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. 

Esiopetuksen oppilashuolto on osa varhaiskasvatuksen jatkumoa niveltyen perusopetuksen 

oppilashuoltoon. 

 

Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata 

mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia. 

Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden 

ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. 

On tärkeää, että lapsi kokee esiopetuksen ja koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-

ympäristöksi ja saa apua ongelmatilanteissa. 

 

Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen 

toimintakulttuuria ja varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus, 

jota esiopetuksen ja koulun arjen toimintatavat ja käytännöt tukevat. 

 

4.4.2 Oppilashuoltotyötä ohjaavia periaatteita  

 

Esiopetuksen ja koulun oppilashuollon avulla huolehditaan, että opetuksessa käytettävät 

toimintatavat ja käytännöt tukevat lapsen oppimista, kasvamista ja hyvinvointia. Esiopetuksessa ja 

koulussa työskentelevä henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön turvallisina 

aikuisina.   

Oppilashuoltotyötä ohjaavia periaatteita 

 

 oppilashuoltotyön toteuttaminen kaikkien esi- ja perusopetuksen aikuisten vastuulla  

 oppilashuoltotyön suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhteistyössä huoltajien kanssa 

 huoltajien ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen 

 ennaltaehkäisevän oppilashuollon toimintakulttuurin vahvistaminen 

 myönteisen vuorovaikutuksen ja keskinäisen huolenpidon ilmapiirin edistäminen 

 koko koulu- ja esiopetusyhteisön hyvinvoinnin sekä turvallisen ja terveellisen 

kasvuympäristön seuraaminen ja ylläpitäminen  

 varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen, huolen puheeksi ottamisen ja tarkoituksenmukaisen 

puuttumisen vahvistaminen 



 moniammatillisen asiantuntijaverkoston keskinäisten toimintatapojen kehittäminen 

 avoimen ja kaikkia osapuolia kunnioittavan työskentelytavan tukeminen 

 uusien toiminta- ja ratkaisumallien kehittäminen 
 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Oppilashuolto kaikkien esiopetuksen ja koulun aikuisten yhteistyönä. 

 

Tuen tarpeen varhainen toteaminen edellyttää jatkuvaa lapsen kehityksen, kasvun ja oppimisen 

arviointia ja havainnointia, jotta tuki kohdentuu mahdollisimman oikea-aikaisesti. Jos lapsella on 

tuen tarvetta, aloitetaan tarpeenmukaisesti pedagoginen ja/tai lääkinnällinen kuntoutus, kuten puhe-, 

toiminta- tai fysioterapia, ja tarvittaessa psykososiaalinen tuki mahdollisimman varhain. Varhain 

aloitettu kuntoutus ennaltaehkäisee muiden ongelmien syntymistä tai syvenemistä esimerkiksi 

lapsen sosiaalisten suhteiden vaikeutumista tai kognitiivisen oppimisen rajoittumista.  

Oppilashuolto

Rehtori, 
apulais-
johtaja/ 

päiväkodin 
johtaja

Koulu-
/neuvola-

terveyden-
hoitaja

Ruokahuolto-
henkilökunta

Aamu- ja 
iltapäiväohjaajat

Esiopetus-
henkilöstö

Koulu-/ 
neuvola-
lääkäri

Erityisopettaja,
kiertävä erityis-
lastentarhan-

opettaja

Koulu-
kuraattori

Koulunkäyntiavustajat, 
henkilökohtaiset 

avustajat, 
kouluavustajat

Siivous-
henkilö-

kunta

Koulusihteeri

Vahtimestari

Koulu-
psykologi

Opinto-
ohjaaja

Opettajat, 
esiopettajat

Huoltajat



Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuuri ja arvot näkyvät arjen tasolla päiväkodissa ja koulussa 

työskentelevän henkilöstön työssä, tavassa olla vuorovaikutuksessa, käyttäytymisessä ja 

toimenkuvassa. Tärkein arjen linkki lapsen ja oppilaan näkökulmasta on opettaja. 

Toimintakulttuurin kehittäminen avoimeksi, vuorovaikutteiseksi ja lasta kuulevaksi on keskeinen 

tavoite. Esiopetuksen ja koulun toimintakulttuuri vaikuttaa koko työyhteisön viihtymiseen ja 

hyvinvointiin. Toimintakulttuurin tulee mahdollistaa se, että jokainen lapsi voi opiskella omien 

edellytystensä mukaisesti. 

Esiopetus- ja kouluyhteisö määrittelee toimintakulttuuriaan opetus- ja oppilashuollon 

suunnitelmissa. Yhteisöissä mietitään, miten toimintakulttuuria arvioidaan ja mitä tehdään, jos 

tavoiteltu ja toteutuva toimintakulttuuri ovat etäällä toisistaan. Tavoiteltavista asioista kuten, 

esimerkiksi lasten hyvinvoinnista, esiopetuksesta ja koulussa viihtymisestä, avun ja tuen saamisesta 

tarvittaessa voivat käytännön tasolla kertoa esimerkiksi erilaiset kouluviihtyvyys-, hyvinvointi- tai 

kouluterveydenhuollon kyselyt. Tavoitellun ja toteutuneen toimintakulttuurin arviointi on 

kehittämisen perusedellytys. 

 

4.4.3 Oppilashuoltopalvelut 

 

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen 

oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat Kansanterveyslaissa tarkoitettu 

kouluterveydenhuolto sekä Lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen.
7
  

 

Kansanterveyslain, Terveydenhuoltolain ja neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta sekä ehkäisevästä suun terveydenhuollosta säätävän Valtioneuvoston 

asetuksen
8
 mukaan kuntien on järjestettävä mm. kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon 

palvelut tasapuolisesti kaikille ikäryhmille. Valtioneuvoston asetuksessa on määritelty tarkasti 

terveystarkastusten sisältö, joka käytännössä tarkoittaa, että käynnit ovat henkilökohtaisia, ne 

tapahtuvat vuosittain ja niihin varataan riittävästi aikaa.  

 

                                                             
7
 Perusopetuslaki (477/2003) § 31 a, Kansanterveyslaki (626/2007) § 14, Lastensuojelulaki 

417/2007 § 9 
8
 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) § 16, Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) 



Koulukuraattorien ja koulupsykologien toiminta perustuu lastensuojelulakiin ja –asetukseen sekä 

perusopetuksen osalta perusopetuslakiin.
9
 Lain ja asetusten mukaisesti palvelut tulisi toteuttaa 

paikallisiin olosuhteisiin soveltuvalla tavalla suhteutettuna oppilasmäärään ja paikallisiin 

palveluihin. Koulukuraattori- ja -psykologitoiminnan tulee tapahtua pääosin koulussa. 

 

Esiopetusikäisten lasten perheet käyttävät lastenneuvolan palveluita. Koulukuraattori ja 

koulupsykologi työskentelevät esiopetusikäisten lasten asioissa moniammatillisissa 

yhteistyöryhmissä ja osallistuvat esiopetusikäisten lasten oppimisvalmiusarviointien toteuttamiseen 

alueellisesti yhteistyössä esiopetuksen ja lähikoulun kanssa. Tarvittaessa perheitä ohjataan myös 

perheneuvonnan ja erikoissairaanhoidon sekä lastensuojelun palveluihin. 

 

Kuvio 3. Oppilashuollon lainsäädännöllinen peruste 

 

 

 

Kouluterveydenhoitaja toimii kouluyhteisössä terveydenhuollon edustajana. Terveydenhoitajan 

työ muodostuu kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämisestä, 

yhteistyöstä muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa, koulun ja kodin välisestä 

yhteistyöstä sekä oppilaan terveyden seuraamisesta ja edistämisestä.  

                                                             
9
 Lastensuojelulaki (417/2007) § 9, Lastensuojeluasetus (1010/1983) § 2,  

Perusopetuslaki (477/2003) § 31a 
 

• Opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto ja 
oppilashuollon palvelut esi-, perus- ja 
lisäopetuksessa

Perusopetuslaki

• Kouluterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto
Kansanterveyslaki ja 
Terveydenhuoltolaki

• Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut esi-, 
perus- ja lisäopetuksessa

Lastensuojelulaki



 

Kouluterveydenhuollossa pyritään tunnistamaan oppilaan ja hänen perheensä tuen tarpeet ja 

järjestämään tarvittava tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kouluterveydenhuollon 

henkilöstö tukee yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa erityisesti niitä oppilaita, joilla on 

vaikeuksia koulussa, kotona tai sosiaalisissa toimintaympäristöissä. 

Oppilaat tavataan määräaikaisissa terveystarkastuksissa vuosittain peruskoulun aikana. 

Määräaikaisissa terveystarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja 

psykososiaalista terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä muut terveyttä ja 

hyvinvointia uhkaavat tekijät. Tapaamisten tukena käytetään luokkakohtaisia ja vapaamuotoisia 

terveyskyselylomakkeita.  

Vuosiluokkien 1, 5 ja 8 oppilaille terveystarkastukset tehdään laaja-alaisina, jolloin oppilas tapaa 

terveydenhoitajan ja lääkärin. Huoltajat kutsutaan mukaan tarkastukseen ja opettajan havainnot 

otetaan huomioon oppilaan terveyttä arvioitaessa. Laaja-alaiseen tarkastukseen sisältyy oppilaan 

terveydentilan arvion lisäksi koko perheen hyvinvoinnin arvio tarvittaessa huoltajan suostumuksella 

moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen. Terveyskyselylomakkeet suunnataan oppilaalle itselleen, 

huoltajille sekä opettajalle. Muilla luokilla tehdään suppeampi ja lyhytkestoisempi terveystarkastus, 

jonka toteuttaa terveydenhoitaja. Seulontatutkimukset toteutetaan kouluterveydenhuollon 

toimintamallin mukaisesti. Huoltajat kutsutaan tarvittaessa mukaan tarkastukseen. Lisätarkastuksia 

tehdään tarvittaessa muun muassa terveystarkastuksissa nousseiden asioiden vuoksi, oppilaan 

omasta, huoltajien tai opettajan toivomuksesta, oppilashuollossa nousseen tai muun huolta 

herättäneen asian vuoksi.  

Päivystysvastaanotolle oppilaat tulevat ilman ajanvarausta. Asiat ovat yleensä kiireellisiä, pikaista 

hoitoa vaativia, kuten tapaturmat ja tulehdustaudit. Sairasvastaanotolle voidaan sopia myös erillinen 

vastaanottoaika koulukohtaisen suunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa oppilas ohjataan 

jatkotutkimuksiin joko terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon palveluihin.  

Suun terveystarkastukset tehdään kaikille vuosiluokkien 1, 5 ja 8 oppilaille. Hammaslääkäri 

tarkastaa 1. luokan oppilaat. Oppilaille laaditaan yksilöllinen suun terveyden ylläpitosuunnitelma ja 

määritellään seuraava tarkastusajankohta. Hammaslääkäri tai suuhygienisti tarkastaa 5. ja 8. 

luokkien oppilaat. Tarkastusten yhteydessä annetaan yksilöllistä kotihoidon opetusta. Oma 

hammashoitola vastaa myös päivystyksestä. 

Taulukko 4. Kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset- 

Luokka Tarkastuksen suorittaja Luokka Tarkastuksen suorittaja 



1 lk terveydenhoitaja ja lääkäri 6 lk terveydenhoitaja 

2 lk terveydenhoitaja 7 lk terveydenhoitaja 

3 lk terveydenhoitaja 8 lk terveydenhoitaja ja lääkäri 

4 lk terveydenhoitaja 9 lk terveydenhoitaja ja tarv. lääkäri 

5 lk terveydenhoitaja ja lääkäri lisäopetus tarv. terveydenhoitaja 

 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, ja hän edustaa sosiaalityön asiantuntemusta 

oppilashuollossa sekä koulun opetus- ja kasvatustyön suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Koulukuraattorityön tavoitteena on tukea ja edistää perus-, lisä- ja valmistavan opetuksen 

oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, vuorovaikutussuhteita ja koulunkäyntiä.  

 

Koulupsykologit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja he edustavat psykolo-

gista asiantuntemusta koulussa. Koulupsykologin työn tavoitteena on perus- ja lisäopetuksen sekä 

valmistavan opetuksen oppilaiden psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen 

sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen.  

 

Koulukuraattori ja koulupsykologi tarkastelevat ilmiöitä ja ongelmatilanteita niin yksilön, perheen, 

ryhmän, yhteisön kuin organisaationkin näkökulmista. Työssään koulukuraattori ja koulupsykologi 

toimivat kokonaisvaltaisesti edistämällä koko kouluyhteisön hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta 

sekä puuttumalla myös oma-aloitteisesti havaitsemiinsa epäkohtiin. 

 

Oppilas ohjautuu koulukuraattorin tai koulupsykologin palveluihin omasta, huoltajien, koulun 

henkilöstön tai muiden toimijoiden aloitteesta. Työmuotoina ovat oppilaiden kanssa käytävät 

yksilölliset tuki- ja hoitokeskustelut, perhe- ja verkostotapaamiset sekä ryhmien kanssa työskentely. 

Koulukuraattori ja koulupsykologi tekevät yhteistyötä huoltajien, sekä koulun henkilökunnan, muun 

sosiaalisen verkoston sekä eri viranomaistahojen kanssa oppilaan tarvitseman tuen turvaamiseksi. 

Koulukuraattori ja koulupsykologi ohjaavat oppilasta tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. 

 

 

 

 

 



 

4.4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen tuki 

 

 

Esi- ja perusopetuksen yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö on monitasoista 

päiväkodin ja koulun toimintaa. Vanhempaintoimikunta, vanhempainillat, arviointi- ja 

kehityskeskustelut, sekä erilaiset luento- ja keskustelutilaisuudet vahvistavat kodin ja 

päiväkodin/koulun vuoropuhelua. Päiväkoti- ja kouluyhteisössä tapahtuvaa ennaltaehkäisevää 

oppilashuollollista työtä voivat olla muun muassa hyvin toimivien ryhmien ja luokkien 

muodostaminen, sekä niiden toiminnan suunnittelu, kuin myös opetuksen eriyttäminen, opettajien 

yhteistyö ja samanaikaisopetus. Hyvinvointia ja oppimista edistävät myös lasten ja oppilaiden 

käyttäytymisen ja poissaolojen seuranta sekä varhainen ongelmien tunnistaminen ja niissä 

tukeminen. Kouluterveys- ja hyvinvointikyselyt, terveystarkastukset sekä varhaiskasvatuksen- ja 

esiopetuksen asiakaskyselyt antavat päiväkoti- ja kouluyhteisön hyvinvoinnista arvokasta tietoa. 

Oppilaskunta-, kummi- ja tukioppilas- sekä kerhotoiminta, kuin myös perusopetuksen aamu- ja 

iltapäivätoiminta pyrkivät osaltaan edistämään lasten ja nuorten turvallisuutta ja hyvinvointia. 

 

Oppilashuoltoa voidaan koordinoida ja kehittää esi- ja perusopetuksen moniammatillisissa 

oppilashuoltoryhmissä.  Oppilashuoltotyötä suunniteltaessa sovitaan erikseen sekä yhteisölliseen 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen että yksittäisen oppilaan tukemiseen ja hänen asioidensa 

käsittelyyn liittyvät periaatteet ja toimintatavat. Oppilashuoltoryhmän työskentelyssä tulee erottaa 

toisistaan yleiset hyvinvointiin ja opetuksen tukeen liittyvät asiat sekä yksittäistä oppilasta koskevat 

oppilashuollolliset kysymykset. Yksittäisten oppilaiden asioiden käsittelyä ohjaavat sekä 

julkisuuslakiin että eri hallinnonalojen lainsäädäntöön liittyvät salassapitoon velvoittavat säädökset. 

Oppilashuoltotyön suunnitelmaa kuvaa liitteen 3 oppilashuollon vuosikello.  

 

Esiopetuksen oppilashuoltotyössä jatketaan mahdollisessa aiemmassa varhaiskasvatuksessa 

toteutettua yhteistyötä lapsen huoltajien kanssa. Esiopetuksen oppilashuoltotyötä suunniteltaessa 

sovitaan erikseen sekä esiopetuksen oppilashuollon järjestämiseen, yhteisölliseen terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseen että yksittäisen lapsen tukemiseen ja hänen asioidensa käsittelyyn 

liittyvät periaatteet ja toimintatavat. 

 



Alueen esiopetusikäisten lasten terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa kehitetään esi- ja 

perusopetuksen nivelvaiheen moniammatillisessa yhteistyöryhmässä. Ryhmän tehtävänä on kehittää 

alueellista oppilashuoltotyötä sekä huolehtia alueen esiopetusikäisten lasten oppimisvalmiuden 

huomioimisesta kouluratkaisuja suunniteltaessa. Kevätlukukauden lopussa ryhmä arvioi ja seuraa 

oman alueensa oppilashuollollista työtä ja tekee tarvittavia toimenpide-ehdotuksia ennaltaehkäisyn 

sekä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkemmin moniammatillisen yhteistyön 

toimintatavat ja prosessit kuvataan käsikirjassa.  

 

Jokaisessa esiopetusta antavassa yksikössä kokoontuu säännöllisesti esiopetuksen 

oppilashuoltotyöhön osallistuvien henkilöiden muodostama moniammatillinen ydinryhmä, jonka 

kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan. Tarvittaessa työryhmä voi toimia alueellisesti. Esiopetuksen 

oppilashuollossa kehitetään, arvioidaan ja seurataan esiopetusryhmien ja koko yhteisön 

hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä, oppimista ja terveyttä 

edistävät asiat otetaan huomioon esiopetuksen arjessa. On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus 

osallistua esiopetuksen kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin yhdessä 

esiopetuksen henkilökunnan kanssa. Esiopetuksessa oppilashuoltoryhmän koollekutsujana toimii 

päiväkodin johtaja tai rehtori tai muu vastuuhenkilö. Esiopetuksen oppilashuoltoryhmään voivat 

kuulua: päiväkodin johtaja/rehtori, esiopetuksen lastentarhanopettaja/luokanopettaja, kiertävä 

erityislastentarhanopettaja, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja 

tarvittaessa muuta esiopetushenkilöstöä. 

 

Koulu nimeää yhteisöllisistä asioista vastaavan moniammatillisen oppilashuoltoryhmän 

lukuvuodeksi kerrallaan. Rehtori vastaa oppilashuollosta koulussaan. Oppilashuoltoryhmä laatii 

rehtorin johdolla lukuvuosittaisen oppilashuoltotyön toimintasuunnitelman liitteen 4 mukaisesti. 

Suunnitelmaan kirjataan: 

 

 oppilashuoltoryhmän jäsenet ja tehtävät, kuten puheenjohtaja ja muistion kirjaaja 

 kokousaikataulut ja teemat/aiheet 

 koulun oppilashuoltotyön erityiset painopiste- tai kehitysalueet kyseisenä lukuvuotena 

 oppilashuoltoryhmän työskentelyn erityiset painopiste- tai kehitysalueet kyseisenä lukuvuotena 

 oppilashuollon ja oppilashuoltoryhmän työskentelyn arviointisuunnitelma, joka on osa koulun 

laatutyötä 

 



Oppilashuoltoryhmään voivat kuulua: rehtori / apulaisjohtaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, 

opettaja, koulunkäyntiavustaja, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulukuraattori ja 

koulupsykologi. 

  

Oppilashuoltoryhmä kutsuu kokoukseen 1-2 kertaa lukuvuodessa vanhempaintoimikunnan ja 

oppilaskunnan edustajat sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita käsiteltävän teeman mukaan. 

 

Oppilashuoltoryhmän tehtäviä:  

Kouluyhteisön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien asiakokonaisuuksien hallinta  

 oppilashuoltotyön suunnitelman laadinta, oppilashuollon järjestämiseen liittyvä työn- ja 

vastuunjako, aikataulutus ja toiminnan arviointi   

 koulukohtaisten toimintamallien kehittäminen ja niiden toteuttamisen seuranta ja arviointi  

 huoltajien, oppilaiden sekä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön osallisuudesta huolehtiminen 

kouluhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä 

 terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin kyselyihin, kuten kouluterveyskyselyihin, 

hyvinvointiprofiileihin (http://www10.edu.fi/hyvinvointiprofiili) ja selontekoihin perehtyminen 

ja tarvittavien toimien suunnittelu kyselyiden pohjalta 

 

Yhteisöllisen oppilashuollollisen tuen käytännön toteuttaminen 

 oppilashuoltotyön suunnitelman käytännön toteutus koululla  

 oppilaiden kanssa tehtävä yhteistyö ja kuuleminen esimerkiksi oppilaskunnan kautta  

 kiusaamisasioiden käsittely tarvittaessa 

 luokkaa tai oppilasryhmää koskeva oppilashuollollinen konsultaatio, kuten ilmapiiriin, 

kaverisuhteisiin tai ryhmäyttämiseen liittyvät asiat, minkä luokanopettaja/-valvoja valmistelee 

ennen kokoontumista 

 luokkien muodostamiseen liittyvät asiat 

 opetuksen eriyttäminen ja joustavien opetusryhmien muodostaminen  

 ratkaisujen löytäminen ja toimintamallien suunnittelu koulussa ilmeneviin pulmatilanteisiin 

 koulun teemapäivien, esimerkiksi yhteisten ´hyvinvointipäivien´, suunnittelu ja koordinointi 

 koulun oppilashuoltoa koskevien suunnitelmien yhteensovittaminen kunnan muiden terveyteen 

ja hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien kanssa 

 

Konsultatiivinen työ oppilasasioissa 

http://www10.edu.fi/hyvinvointiprofiili)


 konsultaation tarjoaminen oppilas- tai oppilasryhmän asioissa opetus- ja avustajahenkilöstölle 

 konsultaation tarjoaminen pedagogisten selvitysten laatimisessa sekä tarvittaessa siihen 

osallistuminen yhteistyössä lapsen opettajien kanssa  

 

Tiedottaminen koulun sisällä, kodin ja koulun välillä sekä koulun eri sidosryhmien kesken 

 toimintamallien ja ohjeistusten päivittäminen ja tarvittavan informaation välitys 

 nivelvaiheen tiedonsiirto  

 vanhempainiltojen sekä kodin ja koulun yhteistyön suunnittelu  

 

Oppilashuoltoryhmän toiminnassa huomioitavaa 

 huoltajia tiedotetaan oppilashuoltotyöstä ja oppilashuoltoryhmän toiminnasta.  

 oppilashuoltoryhmän kokouksessa käsitellyt asiat kirjataan oppilashuollon muistioon ja asioiden 

etenemistä seurataan sen avulla. 

 oppilashuoltoryhmässä oppilas- ja oppilasryhmien asioiden käsittely on konsultoivaa. Mikäli 

koulun sisäisessä ryhmässä käsitellään oppilasasioita, huoltajat ovat joko läsnä kokouksessa tai 

huoltajien kanssa on sovittu asiasta, kuten hyvään koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 

kuuluu. Samalla on syytä sopia, miten huoltajat saavat palautetta ryhmässä käydystä 

keskustelusta (puhelu, erillinen tapaaminen, muistio). 

 oppilashuoltotyötä arvioidaan vähintään kerran vuodessa oppilashuoltoryhmän tapaamisissa.  

 

4.4.5 Oppilashuollon yksilöllinen tuki 

 

Esi- ja perusopetuksen oppilaalla on subjektiivinen oikeus saada opetukseen osallistumisen 

edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Lapsen oppiminen ja hyvinvointi ovat yhteydessä toisiinsa. 

Hyvinvoinnin vahvistamisessa on tärkeää lapsen kiinnittyminen päiväkodin, koulun ja luokan 

yhteisöön, turvallisuuden ja luottamuksen kokemus esiopetuksessa ja koulussa sekä myönteinen 

palaute. Lapsen näkökulmasta kysymys on oikeudesta tulla nähdyksi ja kuulluksi kokonaisuutena 

omassa arkiympäristössä. Lapsen tulee voida luottaa siihen, että hän saa apua ja tukea sitä 

tarvitessaan. Lasta itseään ohjataan kehittämään opiskelun taitoja sekä vastuullisuutta 

koulutyössään. Tavoitteena on, että lapsi oppii käyttämään mahdollisimman hyvin omia 

voimavarojaan edellytystensä mukaisessa opiskelussa. 



Yksittäisen lapsen asioiden käsittely on osa päiväkodin ja koulun arjessa tapahtuvaa 

lapsikohtaista huolenpitoa. Lapsikohtaiset neuvottelut järjestetään huolen herättyä 

tarpeenmukaisesti. Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä lasta koskevaa asiaa, asian 

käsittelyyn voivat osallistua vain ne lapsen opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat 

henkilöt, joiden tehtäviin lapsen asian käsittely välittömästi kuuluu.
10

 Ratkaisu asian käsittelyyn 

osallistuvista tehdään kunkin käsiteltävän asian ja aiheen perusteella erikseen. Lähtökohtaisesti 

huoltajat ovat mukana neuvottelemassa lapsensa asioista. Tapaamisen vastuuhenkilö arvioi yhdessä 

huoltajan kanssa, keiden muiden tapaamisessa on syytä olla paikalla: lähtökohtana ovat lapsen 

näkökulma ja lapselle sekä perheelle asian kannalta tärkeät henkilöt.  

Mikäli huoltajat eivät ole tapaamisessa läsnä, huoltajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin 

laissa erikseen säädetään, oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita kuin lapsen asian 

käsittelyyn välittömästi kuuluvia tahoja.
11

 Lapsen huoltajien kanssa tulee käydä läpi huoltajien 

yksilöidyn kirjallisen suostumuksen merkitys lasta koskevan asian käsittelyssä sekä yhteistyön 

merkitys lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. 
12

 Huoltajiin ollaan yhteydessä ja 

heidän kanssaan jaetaan tapaamisessa sovitut asiat tai lähetetään muistio tapaamisesta tiedoksi.  

Oppilaalla on subjektiivinen oikeus oppilashuoltoon, vaikka huoltajat kieltäytyisivät 

oppilashuollollisesta yhteistyöstä esi- tai perusopetuksessa.
13

 Oppilaan oppilashuoltotyöhön 

osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja 

opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen 

järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. 
14

 Opetuksen järjestäjän tulee pyrkiä toimimaan 

yhteistyötä edistävästi. 

Lapsikohtaisessa työssä asioiden varhainen havaitseminen on oleellista, jotta lapsi, nuori ja perhe 

saavat ajoissa heille kuuluvan tuen ja ohjauksen. Tämä edellyttää lapsen tuntemista ja hänen 

toimintansa seuraamista. Työntekijän omakohtainen huoli oikeuttaa ottamaan asian puheeksi lapsen 

ja huoltajien kanssa. Valmiita ratkaisuja tilanteeseen ei tarvitse olla, vaan asioita voidaan ratkaista 

yhdessä miettien. Puheeksi ottamisen täytyy perustua tosiasioille, ei olettamuksille tai tulkinnoille. 
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Lapsikohtaisissa tapaamisissa hyvän yhteistyön ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentumisen 

perustana on lapsen ja hänen perheensä kunnioitus. Huoltajat ovat yleensä lapsensa asioissa parhaita 

asiantuntijoita. Tapaamisissa tulee huomioida lapsen tilanne kokonaisuutena ja myös mahdollinen 

huoltajien tarvitsema tuki. Lasta itseään tulee kuulla häntä koskevassa asiassa ja hänen 

osallisuuttaan vahvistetaan. Lapsen osallisuutta tuettaessa tulee ottaa huomioon hänen ikänsä, 

kehitystasonsa sekä muut hänen edellytyksensä ja tarpeensa. Lapsi voi tarvittaessa osallistua häntä 

koskevan asian käsittelyyn sillä edellytyksellä, että sitä ei arvioida hänelle haitalliseksi. 

 

 

 

Yksittäistä lasta koskevien palavereiden kokoonpano määritellään asiakohtaisesti aina 

erikseen. 

 

 kokoonpanosta sovitaan yhteistyössä huoltajien kanssa 

 lapsikohtaisia neuvotteluja koskee kirjaamisvelvoite 

 

 

4.4.6 Oppilashuoltotyön kirjaaminen 

 

Lapsikohtaiset neuvottelut kirjataan esi- tai perusopetuksen oppilashuollon muistioon. 

Opettajan/esiopettajan ja huoltajan keskinäiset oppilashuollolliset keskustelut kirjataan silloin kun 

ne johtavat toimenpiteisiin. Lisäksi kukin ammattihenkilö kirjaa oppilaskohtaiset asiat oman 

ammattialansa säädösten mukaisesti omiin asiakasrekistereihinsä. Lapsen henkilötietojen 

käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä.  

 

Oppilaskohtaisia asioita käsittelevän ryhmän kokous on eri asia kuin koulun tai päiväkodin 

oppilashuoltoryhmän kokous. Oppilaskohtaisten oppilashuoltoasioiden kirjaaminen poikkeaa niin 

ikään koulun oppilashuoltoryhmässä pohdittavien yhteisten asioiden käsittelystä. Oppilaskohtaisten 

asioiden kirjaamista koskee välitön lainsäädännöllinen velvoite. Oppilaskohtaisia asioita 

käsittelevästä muistiosta on käytävä aina ilmi: 

 

 Asian vireillepanija  

 Aihe 

 Päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut 

 Asian käsittelyyn osallistuneet 



 Mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu
15

 

 

Oppilashuoltoryhmän kokouksista kirjataan kokouksen osallistujat, käsitellyt aiheet ja sovitut 

toimenpiteet, suunnitelmat ja niiden seuranta. 

 

 

 

 

4.5 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen 

 

Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, jotka ovat 

lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä
16

. Salassapidolla tarkoitetaan asiakirjan pitämistä salassa 

ja kieltoa ilmaista tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta sekä kieltoa käyttää salaista tietoa 

omaksi eduksi tai toisen vahingoksi. Salassa pidettäviä ovat muun muassa tiedot oppilaiden ja 

heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, 

perhe-elämästä, poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja 

osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä tiedot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja 

vammaisuudesta. Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, 

opetuksesta vapauttamisesta sekä näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot. 

Oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, tiedot oppilaalle suoritetusta 

psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koesuoritukset ovat salassapidettäviä. 

Oppilaalle annettavat todistukset ovat julkisia lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti 

sisältyvää oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, joka on salassa pidettävä 

tieto.
17

 

Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 

oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle 

oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Huoltajan 

yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan pyytää opetuksen järjestämisen kannalta 
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välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja myös muilta tahoilta
18

. Opetuksen järjestäjällä on 

salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi 

välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai 

terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä
19

. 

Välttämättömillä salassa pidettävillä tiedoilla tarkoitetaan oppilaskohtaisia tietoja, jotka opettajan 

on perusteltua saada tietää opetustyön suunnittelemiseksi, koulutyön tueksi sekä oppilaan ja 

kouluyhteisön turvallisuuden turvaamiseksi. Tiedot ovat opetusjärjestelyjen kannalta oleellisia, 

merkittäviä ja ajankohtaisia. Tiedon luovuttaminen harkitaan aina tapauskohtaisesti. Tiedot on 

annettava viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä. Tiedon luovuttaja joutuu aina 

harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai 

muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun muassa 

sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Yhteistyön ja luottamuksen 

rakentamiseksi ja turvaamiseksi on syytä pyrkiä aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan suostumus 

salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen, vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain 

tarkoittama peruste, 

Oppilaan siirtyessä toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen 

tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten 

estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot 

uudelle opetuksen järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus saada 

vastaavat tiedot.
20

 Oppilaan siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain mukaiseen opetukseen, 

esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen koulutukseen, salassa pidettäviä tietoja ei voida antaa ilman 

huoltajan suostumusta. 

 

Kaikki tämän kappaleen säädökset salassapitoasioista koskettavat myös esiopetusta. 
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4.6 Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 

 

 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
21

. Siihen kuuluvat fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Toiminnan järjestämisen lähtökohtana on lasten ja 

henkilöstön turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa.  

 

Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta edistetään huolehtimalla rakennukseen, 

opetustiloihin, opetusvälineisiin, opetuksen järjestämiseen, opetustilanteisiin, välitunteihin sekä 

yhteisön ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. 
22

Yhteisön 

turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös tapaturmien ennaltaehkäisyyn, päiväkoti- ja 

koulumatkojen turvallisuuteen, sekä tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät. 

 

Päiväkoti- ja kouluyhteisön hyvinvointi rakentuu lasten turvallisuutta, terveyttä, opiskelukykyä ja 

oppimista tukevista rakenteista sekä toiminta- ja johtamiskulttuurista. Arjen olosuhteet vaikuttavat 

lasten ja nuorten hyvinvointiin, mielenterveyteen ja oppimiseen. Lasten ja nuorten hyvinvointia 

tukevat muun muassa turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö, hyvät kaverisuhteet ja läheiset 

ihmiset. Lapsen henkilökohtainen hyvän olon tunne auttaa jaksamaan, sietämään pettymyksiä ja 

vastoinkäymisiä sekä selviytymään niistä. 

 

 

Hyvinvointia edistäviä tekijöitä 

 lasta tuetaan kasvamaan aktiiviseksi toimijaksi yhteisössään 

 lapsesta välittävä, myönteiset mahdollisuudet tunnistava ja niiden toteutumista tukeva 

yhteisö 

 turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö 

 eri toimijoiden hyvä yhteistyö koulu- ja päiväkotiyhteisön sisällä ja ulkopuolisten 

verkostojen kanssa 

 kodin ja päiväkodin sekä koulun hyvä yhteistyö 

 nivelvaiheiden hyvä yhteistyö 

 

 

Perusopetuksessa tulee olla toimintamalli poissaolojen ehkäisemiseen, seuraamiseen ja 

ilmoittamismenettelyyn. Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä 
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22 Perusopetuslaki § 29, Työturvallisuuslaki (738/2002) § 9, 10, Terveydensuojelulaki (763/1994) § 26, 27  



syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppivelvollisen on osallistuttava lain mukaisesti 

järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat 

tiedot. Opetuksen järjestäjän tulee seurata oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista 

poissaoloista huoltajalle. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.
23

 

Oppilashuollon käsikirjaan on kirjattu toimintamallit poissaoloihin puuttumiseksi. 

 

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää suunnittelua ja säännöllistä vuosittaista 

harjoittelua. Päiväkodeilla ja kouluilla on yksikkökohtaiset suunnitelmat ja järjestyssäännöt, joilla 

edistetään järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista, turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä suojataan 

yhteisön jäseniä kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä
24

.  Edellä mainitut suunnitelmat perustuvat 

päivähoidon ja opetustoimen hyväksyttyihin suunnitelmiin.  

 

Esiopetusta järjestävissä yksiköissä lasten, huoltajien ja henkilökunnan turvallisuudesta 

huolehditaan laatimalla muun muassa seuraavat suunnitelmat: päivähoidon yleinen 

turvallisuuskansio, joka sisältää palo- ja pelastussuunnitelmat, perehdyttämissuunnitelmat 

työntekijöille, yksikkökohtaiset turvallisuusohjeet ulko- ja sisävalvontaa sekä siirtymätilanteita ja 

retkiä varten. Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi ja kyseisten tilanteiden 

asianmukaista ratkaisemista ja jälkikäsittelyä varten on käytössä yhteinen ohjeisto. Tiedottamisessa 

noudatetaan Oulun kaupungin kriisiviestinnän ohjeistusta koskien päiväkotien ja koulujen viestintää 

sekä arjessa että poikkeustilanteissa. 

 

4.6.1 Hyvä käytös ja järjestys turvallisuuden lähtökohtana 

 

Päiväkoti ja koulu ovat lasten ja henkilöstön työyhteisöjä. Työyhteisön hyvinvoinnin rakentamiseen 

ja ylläpitoon vaikuttaa jokainen yhteisön jäsen. Yhteisön jäsenten keskinäisten 

vuorovaikutussuhteiden myönteisyys on tärkeä osa turvallisuuden edistämistä. Kaikkia jäseniä 

kohdellaan tasapuolisesti oikeudenmukaisilla pelisäännöillä. Onnistumisista iloitaan ja tukea 

annetaan silloin kun on vaikeuksia. Hyvässä työyhteisössä pystytään käsittelemään ristiriitoja ja 

antamaan asiallista palautetta. 
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Hyvä käytös ja järjestys ovat keskeisiä turvallisuuden lähtökohtia päiväkodin ja koulun arjessa. 

Turvallisen oppimisympäristön tavoitteena on myönteinen asenne yhteiseen vastuuseen ja sellaisen 

toimintaympäristön luomiseen, jossa jokainen yhteisön jäsen voi toimia ikätasonsa mukaisesti ja 

tuntea olonsa turvalliseksi. 

 

Hyvä käyttäytyminen on yksi tärkeimmistä päiväkodin ja koulun pelisäännöistä. Pyrkimyksenä on 

väkivallan ehkäiseminen. Tavoitteena on, ettei yksikään lapsi tai nuori jää yksin ja eristyksiin 

joukosta. Päiväkodeilla ja kouluilla on käytössään toimintamalleja ja ohjelmia, joilla ehkäistään ja 

vähennetään lasten ja nuorten ei-toivottua käyttäytymistä. Tavoitteena on, että lapsi ja nuori ottaa 

vastuuta itsestä ja muista.  Luomalla erilaisia vuorovaikutuksellisia kasvatuskeskusteluihin 

perustuvia toimintamalleja vähennetään rangaistuksien määrää. 

 

Turvallisuuden edistämiseen kuuluu muutakin kuin ohjeita, kieltoja tai toimintojen ja liikkumisen 

rajoittamista. Turvallisuus on osa päiväkoti- ja kouluyhteisön toimintakulttuuria, joka tulee ottaa 

huomioon kaikessa toiminnassa. Hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita käsitellään ja 

opetellaan arjen toiminnoissa sekä eri oppiaineissa. Paras perusta turvalliselle koululle on 

vastavuoroisen tuen ilmapiiri sekä tiivis yhteistyö lasten, henkilökunnan ja huoltajien välillä. 

 

Opettajalle löytyy arjen auttamiseen ohjeita seuraavan linkin takaa: 

http://www.mielenterveysseura.fi/files/74/miten_autan_oppilasta.pdf  

 

4.6.2 Turvallisuusjohtaminen 

 

Päiväkotien ja koulujen turvallisuutta ohjaavat perusopetus-, sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan 

lainsäädännön lisäksi useat muut lait ja ohjeet. Nämä on otettu huomioon esi- ja perusopetuksen 

turvallisuusjohtamisen kokonaisuudessa. Ohjaavia lakeja ovat työturvallisuuslaki, pelastuslaki 

toimintaohjeineen, varautumiseen liittyvät lait ja asetukset sekä rikoslaki, tietoturvalaki ja 

ympäristöturvallisuuteen liittyvät lait
25

. Turvallisuusjohtamisessa kuuluu ottaa huomioon myös 

matkustamisen, logistiikan ja kuljetusten turvallisuus sekä hallinnon ja talouden turvallisuus. 

Turvallisuusjohtamisen painopiste on lasten ja nuorten turvallisuudesta huolehtimisessa.  
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Turvallisuuteen liittyy kiinteästi toimitilojen ja niihin liittyvien ympäristöjen järjestelyjen 

turvallisuus, jota ohjaa Ympäristötoimen valvontavastuu. 

Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikilla päiväkodeilla ja kouluilla on turvallisuutta koskevat 

toimintaohjeet. Turvallisuusjohtamisen tiimi vastaa opetustoimen turvallisuusjohtamisen 

kehittämisestä, ohjaamisesta ja seurannasta. Esiopetuksessa on vastaava turvallisuustiimi. Esi- ja 

perusopetuksen kesken luodaan ja päivitetään yhteistä turvallisuusohjeistusta. Päiväkoti- ja 

koulukohtaisten turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien päivittämisestä, ylläpidosta ja 

perehdyttämisestä vastaa yksikön esimies yhdessä turvallisuustiimin kanssa. 

Päiväkoti- ja kouluyhteisön turvallisuutta, terveellisyyttä ja toimintaohjeiden toteutumista seurataan 

ja arvioidaan suunnitelmallisesti yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden 

viranomaisten kanssa
26

. Paikallinen yhteistyö esi- ja perusopetuksen eri toimijoiden ja muiden 

viranomaisten kanssa tukee tarkoituksenmukaista toimintaa turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa 

ja niiden ennaltaehkäisyssä. 

 

TURVALLISUUSJOHTAMINEN - OPETUSTOIMI

TURJO –TIIMI
TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

VASTUUALUE/LINJAJOHTAJAT

KOULUN/OPPILAITOKSEN 
TURVALLISUUSJOHTAMINEN

REHTORI / JOHTAJA
JOHTORYHMÄ

TURVALLISUUSTIIMI

Tiimivastaava/turvallisuus
vastaava
* Pelastussuunnitelma Työyhteisövaltuutettu

* Työn vaarojen selvittäminen

Valmiusryhmä
* Toimintaohje 
poikkeustilanteisiin

HALLINTOJOHTAJA

VALMIUSPÄÄLL. – TYÖSUOJELUPÄÄLL.
TURVALLISUUSASIANTUNTIJA

•Perusopetuksen johtaja
•Ertun johtaja
•Lukio-opetuksen johtaja

Kouluyhteisön 
turvallisuuden 
edistäminen -

OPS

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
-Poliisi – pelastustoimi
- AVI /työsuojelu – Ympäristötoimi/oppilasturv.

YHTEISTOIMINTA – TS-TIIMI
-järjestöt
-luottamushenkilöt
-työsuojelutoimijat

 
Kuvio 4. Oulun opetustoimen turvallisuusjohtamisen tilanne keväällä 2011.  
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4.6.3 Tapaturmien ehkäiseminen 

 

Tapaturmien ehkäisyssä on tärkeää toimintaympäristön terveyden ja turvallisuuden säännöllinen 

arviointi sekä ripeä puuttuminen vaaranpaikkoihin. Esiopetuksessa tapaturmia saattaa sattua 

normaaleissa arjen toimintatilanteissa. Koululaisten tapaturmista suurin osa sattuu liikunta- ja 

välitunneilla. 

Esiopetuksen osalta turvallisuuskasvatusta toteutetaan leikinomaisesti lasten ikä ja kehitystaso 

huomioon ottaen. Kouluissa turvallisuuskasvatus on osa oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien 

sisältöjä. Turvallista päiväkotia ja koulua rakennetaan yhdessä lasten, huoltajien ja henkilökunnan 

kanssa. Ennalta ehkäisyyn liittyvässä ohjeistuksessa otetaan huomioon tapaturmien torjunnan 

kansalliset linjaukset ja ohjeistukset sekä toiminnan edellyttämä yhteistyö. Oppilashuollon 

yhteistyössä sovitaan tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hoitoonohjaukseen ja tapaturmien 

seurantaan liittyvistä menettelytavoista. Niistä annetaan tietoa oppilaille ja huoltajille. 

 

 

4.6.4 Päiväkoti- ja koulumatkojen turvallisuus 

 

Turvallinen opiskeluympäristö käsittää myös koulumatkat. Matkan turvallisuuteen vaikuttavat 

muun muassa koulun sijainti, kulkutapa ja lapsen ikä. Kulkutavasta riippuen matkan varrella saattaa 

olla monia turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Vaaranpaikkojen huomioiminen on osa 

liikennekasvatusta. 

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljettamista tai saattamista varten 

myönnettävään riittävään avustukseen opetuksen järjestäjän hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 

Oppilas on oikeutettu tähän tukeen poikkeuksellisesti, jos matka esiopetukseen tai kouluun on 

oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikea, rasittava tai vaarallinen
27

.  
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Perusopetuslaki

 
(1139/2003) § 32 



Päiväkodissa järjestettävässä esiopetuksessa huoltajat ovat velvoitettuja tuomaan ja hakemaan 

lapsensa. 

Kuljetuksilla ja kuljettajalla on oma kasvatustehtävänsä. Kuljettajan on oltava ammattitaitoinen. 

Hän on vastuussa siitä, että lapset pääsevät turvallisesti kohdeosoitteeseen. Kuljettaja ohjaa lapsia 

turvalliseen liikennekäyttäytymiseen ja antaa mallin siitä, kuinka liikenteessä tulee toimia. 

Joukkoliikenteessä ja yhteiskuljetuksessa tarvitaan sosiaalisia perustaitoja ja toisten huomioon 

ottamista. Kuljettajan on toimittava lasten kanssa tasapuolisesti ja johdonmukaisesti. 

Ongelmatilanteet on kyettävä ratkaisemaan puhumalla.  

Kuljetusten aikaisesta turvallisuudesta ja järjestyksestä, odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta 

toiminnasta huolehditaan sopimalla eri osapuolten kanssa yhteisistä menettelytavoista. Näistä 

annetaan tietoa oppilaille. 

 

 

 

4.6.5 Suojaaminen kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä 

 

Päiväkodeilla ja kouluilla tulee olla suunnitelmat kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän 

ehkäisemiseksi. Yhteistyössä eri viranomaisten kanssa on sovittu ja määritelty toimintamalleja ja 

ohjeita. Lapsille, heidän huoltajilleen ja henkilöstölle annetaan tietoa kiusaamisen, väkivallan ja 

häirinnän erilaisista ilmenemistavoista, yhteisön toimintatavoista näissä tilanteissa sekä 

järjestysmääräyksistä.  

 

Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä loukkaavat ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

koskemattomuutta. Kiusaaminen voi olla sanallista, fyysistä, suoraa tai epäsuoraa kielteistä 

toimintaa, voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka systemaattisesti, tahallisesti ja 

toistuvasti kohdistuu samaan henkilöön tai ryhmään. Epäsuora kiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi 

ilkeämielisten juorujen levittämisenä, tavaroiden viemisenä ja varasteluna tai kaveriporukan 

ulkopuolelle jättämisenä.  

 

Väkivallalla tarkoitetaan itseen, toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön kohdistettua voiman tai 

vallan käyttöä, uhkailua tai toteutettua väkivaltaa. Häirintä voi ilmetä muun muassa epäasiallisena 

kohteluna ja puheena. Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää voi tapahtua sosiaalisten tilanteiden 

lisäksi myös sosiaalisessa mediassa. Nettikiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi pilkka- ja 



uhkaviesteinä, valokuvien jakamisena, salasanojen huijaamisena ja toisen nimellä esiintymisenä. 

Tekijänä voi olla lapsi, aikuinen tai yhteisön ulkopuolinen henkilö. 

 

Kaikkiin näihin tilanteisiin on puututtava. Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisy sekä niihin 

puuttuminen kuuluu kaikille päiväkoti- ja kouluyhteisössä työskenteleville
28

. Kiusaamista esiintyy 

jo alaluokilla. Se saattaa alkaa perusopetuksen ensimmäiseltä luokalta, joten kiusaamisen ehkäisy 

on tärkeää aloittaa jo ennen kouluikää. Ehkäisemällä kiusaamista päiväkodeissa voidaan vähentää 

koulukiusaamista. Kiusaamiseen puuttumisen malli löytyy oppilashuollon käsikirjasta. 

 

 

 

 

4.6.6 Päihteiden käytön ehkäiseminen 

 

Sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja kehittämällä voidaan edistää mielenterveyttä ja hyvinvointia 

sekä ehkäistä päihteiden käyttöä. Lasten ja nuorten päihteidenkäytön ehkäisy on ennen kaikkea 

asennekasvatusta, jonka tavoitteena on terve itsetunto ja kielteinen asenne päihteisiin. Aikuisten 

mallilla sekä selkeällä ja johdonmukaisella kielteisellä asennoitumisella ja puuttumisella on 

vaikutusta alaikäisten päihdekokeiluihin. Päihteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä tupakkaa, nuuskaa, 

alkoholia ja huumausaineita. Myös lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi silloin 

kuin niitä käytetään päihtymistarkoituksessa.  

Tupakkalain 11 §:n mukaan tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. 

Tupakkatuotteiden hallussapitokiellon tarkoituksena on tukea erityisesti oppilaitosten päätöksen-

tekoa lasten ja nuorten tupakoinnin rajoittamiseksi. Tupakointi on kielletty varhaiskasvatusta, 

perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja 

oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla lasten ja oppilaiden iästä 

riippumatta
29

. Tupakointikielto koskee oppilaita ja oppilaitoksen henkilökuntaa siinä missä täysin 

ulkopuolisia henkilöitäkin.  
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Kaikkien alkoholijuomien hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta
30

. Huumausaineiden 

hallussapito on kielletty kaiken ikäisiltä
31

. Koska näistä rikoksista voi seurata vankeutta, on muun 

muassa opettajalla oikeus ottaa alkoholia tai huumeita hallussaan pitävä oppilas kiinni
32

. Laittomasti 

hallussa pidetty alkoholi tai huumausaineet on heti luovutettava poliisille. Päihteiden käytön voi 

tunnistaa fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista muutoksista. Riippuvuuskäyttö voi ilmetä 

esimerkiksi ulkonäön ja käyttäytymisen muutoksena, väsymyksenä, ystäväpiirin muuttumisena, 

tapaturma-alttiutena ja lisääntyneinä poissaoloina. Tarkemmat ohjeistukset päihteiden käyttöön 

puuttumiseen löytyvät oppilashuollon käsikirjasta 

 

 

 

4.6.7 Toiminta poikkeustilanteissa 

 

Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä 

noudatetaan turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, esiopetukseen ja eri oppiaineiden opetukseen 

laadittuja turvallisuusohjeita sekä muita paikallisia turvallisuutta koskevia linjauksia.  

Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma- ja onnettomuustilanteissa 

sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan lasten ja koko yhteisön tarvitsemasta 

psykososiaalisesta tuesta. 

Poikkeus- ja kriisitilanteita varten on käytössä yksikkökohtaiset palo- ja pelastussuunnitelmat. 

Päiväkodeissa ja kouluissa tehdään poistumisharjoituksia vuosittain. Poikkeustilanteiden toiminta-

valmiuden kehittämistä, ylläpitämistä ja toiminnan organisointia varten päiväkodissa/koulussa 

toimii sovittu työryhmä, kouluissa esimerkiksi valmiusryhmä, joiden jäsenet toimivat koulun 

turvallisuustiimissä. Ryhmän vetäjänä toimii yksikön esimies, jolle on aina määritelty varahenkilö 

ja hänelle edelleen varahenkilöt. 

                                                             
30 Alkoholilaki (486/1997) § 34 
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 Huumausainelaki (373/2008) § 5 
32

 Pakkokeinolaki (450/1987) § 1 



Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on lasten, huoltajien, henkilöstön ja toimintayksikössä 

satunnaisesti vierailevien henkilöiden turvallisuuden ylläpito. Suunnittelulla pyritään ehkäisemään 

fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista väkivaltaa sekä muita vaara- ja häiriötilanteita. Päiväkoti- ja 

kouluyhteisön turvallisuuden edistämisen ja vaaratilanteiden ennalta ehkäisemisen kannalta on 

tärkeää, että huoltajille annetaan tietoa oppilashuollon toiminnasta sekä yhteisön toimintamalleista 

ja käytänteistä eri tilanteissa. Tarkoituksenmukaista on kehittää sellaisia henkilöturvallisuutta 

parantavia keinoja, jotka samalla tukevat hyvää asiakaspalvelua. 

 


