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Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat 

oppilashuoltopalvelut 

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki määrittää oppilashuollon palveluiksi psykologi- ja 

kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Ylitornion kunnassa toimii neljä 

alakoulua: Kaulirannan, Nuotiorannan, Mellakosken ja Raanujärven koulut sekä yhtenäinen 

Ainiovaaran peruskoulu. Oppilaita lukuvuonna 2014-2015 on yhteensä 339 (alakouluilla 195 

oppilasta ja yläkoululla 144 oppilasta). Kouluilla työskentelee 28 opettajaa sekä 3 erityisopettajaa 

ja 10 koulunkäynninohjaajaa, joista vakituisia on 8.  Ylitornion kunnan psykologi- ja 

kuraattoripalvelut tuotetaan Ylitornion kunnan perusturvassa sekä sivistystoimessa. 

Koulupsykologina toimii Mika Nevala. Koulukuraattorina toimii Milla Tofferi sekä vastaavana 

koulukuraattorina Eeva Leukumaa. Ylitornion kouluterveydenhoidon palvelut tuotetaan 

Ylitornion kunnan perusturvassa. Raanujärven koululla kouluterveydenhoitajana toimii Tuula 

Vettenranta. Mellakosken, Kaulirannan ja Nuotiorannan kouluilla sekä Ainiovaaran 

peruskoululla kouluterveydenhoitajana toimii Eila Kursula.   

Yhteisöllinen oppilashuolto 

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään yhteisön sekä 

lapsiryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kasvu- ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä, 

turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään 

yhteistyötä varhaiskasvatuksen, neuvolan, lasten, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten 

hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.  

Lasten ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää 

ja hyvinvointia vahvistavaa. Lasten osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä. 

Yhteisöllinen oppilashuolto luo edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle 

vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien 

ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.  

Lapsella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, johon kuuluvat fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lasten ja henkilökunnan 

turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. 

Järjestyssäännöt lisäävät yhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Opetuksen 

järjestäjä laatii suunnitelman lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana 

yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa.  

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom.   

Perusopetuslaki 47a§ 1 mom. (1267/2013)  

Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)  

Perusopetuslaki 29 § 4 ja 5 mom. (1267/2013)                                                                                                                                           

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. (1267/2013)  

Kaikkien lasten ja nuorten kanssa työskentelevien sekä oppilashuoltopalveluista vastaavien 

viranomaisten ja työntekijöiden tehtävänä on edistää lasten ja nuorten oppimista, hyvinvointia, 

terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä huolehtia 
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oppimisympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Koulun 

henkilökunnalla on ensisijainen vastuu työyhteisön hyvinvoinnista. Yhteisöllisten 

toimintatapojen kehittäminen edellyttää laajaa monialaista yhteistyötä.  

Yhteisöllinen oppilashuolto näyttäytyy koulun pedagogisessa, sosiaalisessa ja hallinnollisessa 

toiminnassa monella tavalla. Yhteisöllisyyden edellytyksenä on oppilaiden aito osallisuus. Myös 

kodit ovat merkittävässä asemassa rakentamassa yhteisöllistä oppilashuoltoa. 

 

Ylitornion kunnan koulujen oppilashuollon ohjausryhmän toimiminen 

Oppilashuoltotyöryhmä koostuu koulukuraattorista, kouluterveydenhoitajasta, 

koulupsykologista ja koulun johtajasta/rehtorista. Tarvittaessa mukaan pyydetään muita 

asiantuntijajäseniä. 

Ainiovaaran koululla järjestetään säännöllisesti oppilashuoltoryhmän palavereita (joka toinen 

viikko yläkoulu, joka toinen viikko alakoulu). Koulukuraattori on paikan päällä lähes aina 

tiistaisin, mutta myös tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja on koululla maanantaista-torstaisin 

pääsääntöisesti. Koulupsykologi tarvittaessa koululla. Oppilaspalavereita pidetään useasti ja 

yleensä mahdollisiin ongelmiin tartutaan nopeasti. 

Nuotiorannan koululla OHR kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja keväällä) ja tarvittaessa. 

Koulukuraattori- ja psykologi paikan päällä tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja päivystää joka 

toinen perjantai.  

Kaulirannan koululla OHR kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja keväällä) ja tarvittaessa. 

Koulukuraattori- ja psykologi paikan päällä tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja päivystää joka 

toinen perjantai.  

Mellakosken koululla OHR kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja keväällä) ja tarvittaessa. 

Koulukuraattori- ja psykologi paikan päällä tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja päivystää ?  

Raanujärven koululla OHR kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja keväällä) ja tarvittaessa. 

Koulukuraattori- ja psykologi paikan päällä tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja päivystää ? 

Myös puheterapeutti käy kouluilla sovituin ajoin.  

 

Oppilashuollon yhteistyö koulutuksen eri siirtymävaiheissa  

Nivelvaihe esiopetuksesta perusopetukseen 

Esiopetuksen keväällä 

- Helmikuussa kaikille esiopetuksen oppilaille tehdään kouluvalmiustesti, jonka tuloksista 

esiopettaja keskustelee oppilaiden huoltajien kanssa. 

- Huoltajat ilmoittavat oppilaan kouluun  maaliskuun aikana, koko kunnassa yhteisesti 

sovittuna päivänä. 

- Siirtopalavereissa käydään yhdessä tulevan luokanopettajan kanssa läpi esioppilaiden 

kouluvalmiustestien tulokset. Mukana palaverissa koulupsykologi, puheterapeutti,  

erityisopettaja, tuleva luokanopettaja sekä esiopetuksen opettaja. Samassa yhteydessä 

käydään läpi mahdolliset erityisen tuen tarpeet. 
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- Kevään aikana tutustumispäivä tulevaan kouluun. 

- Esiopetusvuoden aikana pyritään järjestämään yhteistä toimintaa perusopetuksen 1-2-

luokkien oppilaiden kanssa. 

 

Nivelvaihe alakoulusta yläkouluun 

6-luokan keväällä 

- 6-luokkalaisten toisiinsa tutustumisaamupäivä yläkoululla tukioppilaiden vetämien 

leikkien merkeissä (tammi-helmikuussa) 

- 6-luokkalaisten tutustumispäivä yläkouluun luokanopettajien ollessa mukana (maalis-

huhtikuussa 8-luokan tet-jakson aikana). Tukioppilaat mukana toiminnassa. 

- Opo, erityisopettaja ja luokanopettajat yhteistyössä luokkajaoista. (Oppilaat täyttävät 

myös kyselylapun, jossa selvitellään esim. kaveruussuhteita, mahdollisia pelkoja ym.) 

- Luokanopettajat kertovat oppilaiden lähtökohdat luokanvalvojille, erityisopettajalle ja 

opolle. (Siirtopalaverit pidetään oppilaille, joilla on HOJKS tai muu erityinen tarve 

palaveriin. Siirtopalavereiden toteuttamisvastuussa ovat erityisopettajat). 

- Yläkouluun tutustumisilta tuleville seiskoille ja heidän huoltajilleen.  

 

7-luokan syksyllä 

- Yläkoulun opettajien tiedottaminen uusista 7-luokkalaisista 

- Ryhmäyttämispäivä tai puolikas päivä ensimmäisellä kouluviikolla 

- Ryhmäyttämispäivä tai puolikas päivä syys-lokakuussa 

- Kivakoulu toiminta 

- Opon tutustumishaastattelut 7-luokkalaisille syys-lokakuussa 

- Luokanvalvojien pitämät vanhempainvartit syksyn aikana 

 

Nivelvaihe yläkoulusta toiselle asteelle 

9-luokalla 

- Tutustumiskäynnit lähialueen kouluihin / koululla vierailijoita oppilaitoksista. 

- Yhteishakuilta oppilaille ja huoltajille, jossa lähialueen koulut esittäytyvät. 

- Henkilökohtaiset keskustelut opon ja oppilaiden välillä. Tarjotaan 

keskustelumahdollisuutta myös vanhemmille. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

osalta keskustelut huoltajien kanssa erityisen tärkeitä ja keskustelut on syytä aloitta 

hyvissä ajoin, jo ennen 9-luokkaa. 
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- Opo tekee yhteishaut ja muut kouluun hakemiset yhdessä oppilaiden kanssa. 

- Opo yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten kanssa (mm. lukioiden kurssivalinnat, 

pääsykokeet, majoittuminen ym.). 

- Pääsykokeisiin valmistautuminen. 

 

Peruskoulun jälkeen 

- Opo seuraa yhteisvalinnan tulokset kesällä ja tarvittaessa mietitään oppilaan ja 

huoltajien kanssa uusia hakumahdollisuuksia. 

- Syksyllä opo on yhteydessä toisen asteen oppilaitoksiin ja siirtää lain velvoittamat tiedot 

oppilaista. 

- Etsivä nuorisotyöntekijä selvittää syksyn aikana, ovatko oppilaat pysyneet 

oppilaitoksissa. 

- Vähintään kaksi kertaa vuodessa pidetään koulupudokaspalaveri, jossa peruskoulun ja 

lukion opojen lisäksi on edustus myös sosiaalitoimesta ja työ- ja elinkeinohallinnosta. 

Koollekutsujana etsivä nuorisotyöntekijä. 

 

Järjestyssäännöt 

 

Jokaisella koululla oltava koulukohtaiset järjestyssäännöt, jotka on hyväksytetty 

sivistyslautakunnassa. 

Oppilaalla on velvollisuus käydä koulua eli osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole 

erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaalla on velvollisuus oppia eli suorittaa 

oppivelvollisuus siten, että hänellä on perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Oppilaan 

velvollisuus on myös tehdä tehtäviä ja olla kunnolla eli suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja 

käyttäytyä asiallisesti (ei esim. kiusaa, häiritse tai tee väkivaltaa). Oppilaan tulee noudattaa 

järjestyssääntöjä. 

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä 

kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt päivitetään vuosittain oppilaiden, 

huoltajien ja opettajien yhteistyössä. Opetushallitus tarkentaa kurinpidollisia ohjeita ja 

menettelytapoja, suunnitelmien laatiminen tarkentuu osana opetus-suunnitelmauudistusta, 

uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2016. 

Ensisijainen puuttumiskeino on kasvatuskeskustelu, koulun opettaja tai rehtori voi määrätä 

enintään 2 tunniksi. Perusopetuksen osalta jälki-istuntoa saavat antaa koulun opettaja sekä 

rehtori. Kirjallisesta varoituksesta voi päättää koulun rehtori. Koulusta ja opiskelusta 

pidättämistä koskevat päätökset voi tehdä vain monijäseninen toimielin. Opetuksen järjestäjä 

seuraa kasvatuskeskustelun, kurinpidollisten toimien, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan 

oppilaan poistamisen, esineiden ja aineiden haltuunotto-oikeuden sekä oppilaan tavaroiden 

haltuunotto-oikeuden käyttöä ja toimien kehittymistä. Koulukohtaiset tiedot käsitellään 
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määräajoin koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet 

ilmoitetaan huoltajalle ja kirjataan opetuksen järjestäjän määräämällä tavalla. 

Tilanteen ennallistaminen ja vahingonkorvausvelvollisuus 

Jos oppilas on tahallaan tai huolimattomuuttaan liannut tai saattanut epäjärjestykseen koulun 

omaisuuden tai tilan, voi opettaja tai rehtori vaatia oppilasta saattamaan koulun omaisuuden tai 

tilan samaan tilanteeseen, mitä se oli ennen oppilaan tekoa. Tekijä on oltava varmuudella 

opettajan / rehtorin tiedossa.  

Ennallistaminen voi tarkoittaa esimerkiksi puhdistamista tai uudelleen järjestämistä. Oppilas ei 

voi olla tehtävän suorittamisen vuoksi pois opetuksesta. Tehtävä saa kestää enintään kaksi tuntia 

ja sen suorittamista tulee valvoa. Tehtävä ei se saa muodostua oppilaalle liian vaaralliseksi tai 

raskaaksi. Jos tehtävä suoritetaan työpäivän ulkopuolella, siitä on ilmoitettava myös oppilaan 

huoltajalle. 

Mikäli oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttama teko on aiheuttanut koulun 

omaisuuteen tai tilaan aineellisia vahinkoja eikä oppilas pysty tilannetta itse toiminnallaan 

ennallistamaan, oppilaalla on ikään katsomatta vahingonkorvausvelvollisuus. (Tapaturmissa 

vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole.) Vahingoista on ilmoitettava myös oppilaan huoltajalle. 

Kasvatuskeskustelu (liitteet/kaavat primuksessa/wilmassa) 

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai 

kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan 

loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään 

kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai 

useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään 

toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa 

selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja 

oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai 

rehtori. Kasvatuskeskustelu kirjataan (lomake) ja siitä ilmoitetaan oppilaan huoltajille. 

Huoltajalle varataan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 

katsotaan tarpeelliseksi. suoritus osissa tai kerralla mahdollisimman pian tapahtuneesta 

koulupäivän aikana, ennen tai jälkeen. Keskusteluun voivat osallistua myös muut oppilaan 

opetukseen tai oppilashuoltoon osallistuvat henkilöt. 

Kotitehtävien laiminlyönti 

Jos oppilas on laiminlyönyt hänelle määrätyt kotitehtävät, hänet voidaan määrätä suorittamaan 

laiminlyödyt tehtävät koulupäivän aikana tai jälkeen korkeintaan tunniksi kerrallaan. 

Jälki-istunto 

Opettaja tai rehtori voi jälki-istunnossa teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja 

tehtäviä, jotka ovat kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon 

tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Jälki-istunnossa 

voidaan myös edelleen velvoittaa istumaan hiljaa. Jälki-istuntoa ei voida miltään osin järjestää 

siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muiden koulun 

suunnitelmien mukaisesta opetuksesta. 
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Häiritsevän oppilaan poistaminen opetustilanteesta 

Opettaja tai rehtori voi poistaa järjestystä häiritsevän oppilaan opetustilanteesta. Mikäli oppilaan 

käyttäytyminen on niin uhkaavaa tai häiritsevää, että henkilökunnan tai oppilaiden turvallisuus 

kärsii tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti, rehtori tai opettaja voi käskeä oppilaan poistumaan 

koulusta jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Tällaisessa tilanteessa on syytä pyytää paikalle koulun 

henkilökuntaan kuuluva todistaja. Opetus-tilanteesta poistetulle oppilaalle järjestetään 

asianmukainen valvonta. 

Kirjallinen varoitus 

Jos rikkomus jatkuu tai on vakava, oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Kirjallinen 

varoitus on kurinpitorangaistus. Kirjallisen varoituksen voi antaa vain rehtori, joka tekee asiasta 

viranhaltijapäätöksen. 

Koulusta erottaminen 

Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa 

tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti 

vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen 

toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole 

lainvoimainen. Oppilas voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Määräaikaista 

erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja 

täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta 

erottamisesta päätetään. Koulusta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän määräämä 

monijäseninen toimielin (koulukohtainen oppilashuoltoryhmä). Koulusta erotetulle oppilaalle 

järjestetään opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja 

opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva 

henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. 

Työrauhaa ja turvallisuutta uhka- ja vaaratilanteissa 

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita 

Jos on näköhavaintoon tai muuhun luotettavaan tietoon perustuva syy epäillä oppilaalla olevan 

oppitunnilla tai lukuvuosisuunnitelmaan kuuluvassa tilaisuudessa hallussaan esineitä tai aineita, 

joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta oppilasta pyydetään luovuttamaan esine 

tai aine pois. Jos oppilas ei luovuta pyydettyä esinettä tai ainetta, opettaja ja rehtori voivat 

tarkistaa oppilaan mukana olevat tavarat (mm. kassit, penaalit), oppilaan pulpetin, kaapit tai 

säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa (mm. taskut, lompakko). Vaatteiden päällisin 

puolin tunnustelu erogeeniseksi luokiteltujen alueiden kohdalta on kielletty. 

Ennen tarkastusta oppilaalle ilmoitetaan tarkastuksen syy ja perustelut. Ennakoiva tai 

varmuuden vuoksi tapahtuva tarkastaminen ei ole luvallista. Tarkastus järjestetään yksityisessä 

huoneessa turvallisesti ja hieno-tunteisesti. Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa 

sukupuolta ja tarkastuksessa tulee olla mukana toinen, oppilaan niin pyytäessä ja 

mahdollisuuksien rajoissa hänen toivomansa henkilö. Tarkastus on parasta järjestää koulun 

rehtorin johdolla. Näistä vaatimuksista voi poiketa, mikäli asian kiireellinen luonne ja 

turvallisuus ehdottoman välttämättömästi sitä vaativat. Mikäli oppilas vastustaa tarkastusta 

voimakkaasti, kutsutaan paikalle poliisi. Vaatetuksen ja ihon väliseltä alueelta tarkastuksen voi 

suorittaa vain poliisi. 

Tarkastuksesta ja haltuunotosta ilmoitetaan huoltajalle sekä annetaan opetuksen järjestäjän 

antaman ohjeistuksen mukainen kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle. On suositeltavaa olla 
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yhteydessä huoltajaan ennen toimenpidettä, jos se on mahdollista. Oppilaalta takavarikoitu 

esine tai aine luovutetaan oppilaalle opetustilanteen tai koulupäivän päätyttyä. Kielletyt esineet 

ja aineet, kuten teräaseet, tupakkatuotteet tai muut täysi-ikäisen haltuun tarkoitetut aineet ja 

tuotteet, luovutetaan huoltajalle. Huumaavat aineet ja lain-säädännössä julkisella paikalla 

kiellettäväksi pidetyt esineet luovutetaan poliisille. 

Takavarikoidut aineet ja esineet säilytetään koululla huolellisesti. Jos huoltaja ei kolmen 

kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se 

voidaan todisteellisesti hävittää. Rehtori/koulunjohtaja hävittää ja kirjaa esineen hävittämisen. 

 

Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen 

epäämisen yhteydessä 

Opetuksen järjestäjän on järjestettävä tarvittava oppilashuolto oppilaalle, jolle on määrätty 

kurinpitorangaistus tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi.  

Opiskeluhuolto kurinpitorangaistuksissa: 

Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. Ennen 

kurinpitorangaistuksen antamista, on siihen johtanut teko tai laiminlyönti yksilöitävä, kuultava 

oppilasta tai hankittava muuten tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista 

on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kurinpitorangaistuksesta tulee antaa 

kirjallinen päätös. 

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen 

jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan 

opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus 

toteutetaan ja oppimista seurataan. 

Opiskeluhuolto opetuksen epäämisessä: 

Oppilaan opetus voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, mikäli siitä 

aiheutuisi vaaraa oppilaiden tai henkilöstön turvallisuudelle tai opetus tai siihen liittyvä toiminta 

häiriintyy kohtuuttomasti. Oppitunnilta poiston voi tehdä opettaja/rehtori/koulunjohtaja. 

Oppilaan opetuksen epäämisen loppupäiväksi tekee rehtori/koulunjohtaja. Opetuksen 

epäämisestä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja tarvittaessa koulun sijaintikunnan 

sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Toimenpide tulee 

kirjata. Opetuksen epäämisen yhteydessä oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa. 

Perusopetuslaki 36 a §  

Perusopetuslaki 36 h §  

Perusopetusasetus 18 § 

 

Poissaolojen seuraaminen, ehkäiseminen ja niistä ilmoittaminen 

Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan oppilaan poissaolosta koululle ja tarvittaessa 

koulukuljetukselle välittömästi, viimeistään poissaolon alkamispäivän aikana. 

Opettajat kirjaavat oppilaiden poissaolot Wilma-järjestelmään jokaisen tunnin aluksi tai 

vähintään kyseisen koulupäivän aikana. 
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Kaikissa Ylitornion kunnan kouluissa on käytössä sähköinen Wilma-järjestelmä.  Järjestelmän 

avulla huoltajan on mahdollista seurata oppilaan koulutyöskentelyn sujumista, pitää pikaviestien 

kautta yhteyttä koululle, ilmoittaa oppilaan poissaolot luokanopettajalle/luokanvalvojalle yms.  

Käyttöä varten tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka saadaan koululta/koulutoimistolta. On 

kuitenkin hyvä muistaa, että opettajiin saa yhteyden myös perinteisin yhteydenpitovälinein. 

Kiireellisissä asioissa suosittelemme huoltajaa soittamaan koululle. 

Jos oppilas sairastuu ja joutuu olemaan pois koulusta, vanhempien tulee ilmoittaa poissaolosta 

samana päivänä esim. puhelimitse, tekstiviestinä tai Wilma-viestinä luokanopettajalle tai 

luokanvalvojalle. Lomamatkat tulee pyrkiä sijoittamaan koulujen loma-aikoihin. Ennalta 

tiedossa oleviin poissaoloihin tulee pyytää lupa etukäteen. Luokanopettaja/luokanvalvoja voi 

myöntää luvan enimmillään kolme (3) päivää kestäviin poissaoloihin. Pidempiin poissaoloihin 

lupa tulee anoa kirjallisesti. 4–14 pv kestävät poissaolot anotaan rehtorilta ja pidemmät 

poissaolot sivistystoimenjohtajalta 

 

Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 

(systemaattinen riskienarviointi, läheltä piti –tilanteiden seuranta, 

oppilastapaturmat, henkilökohtainen ensiapukoulutus…) 

Koulut pyrkivät järjestyssäännöillä, ohjauksella sekä toimintaympäristön riskipaikkojen 

kartoittamisella välttämään tapaturmien syntymistä. Mikäli tapaturma kuitenkin tapahtuu on 

opettajan omaa harkintaansa käyttäen suoritettava tarvittavat ensiaputoimenpiteet sekä 

ohjattava oppilas tarvittavaan jatkohoitoon. Tapaturmailmoitus tehtävä Wilma-järjestelmään. 

Mikäli kouluterveydenhoitajan palvelut käytettävissä, käytetään hänen asiantuntemustaan 

hoitotoimenpiteissä sekä hoitoonohjauksessa. 

 

Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 

Koulu nimeää koulukuljetusten valvontaan vastuulliset opettajat. Mikäli odotusaika muodostuu 

pitkäksi, koulu järjestää odotusajaksi oppilaille ohjattua toimintaa. Ohjeistus koulukuljetuksiin 

nousemisesta sekä koulukuljetuksesta poistumisesta huolehditaan koulun toimesta oppilaiden 

tietoon. Koulukuljetusta koskevat ohjeet löytyvät 

http://www.ylitornio.fi/media/sivistystoimi/ylitornion-kunnan-koulukuljetusopas.doc 

Koulukuljetuskordinaattori  Marja-Leena Laitinen p. 0400-220343 

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja 

käyttöön puuttuminen 

Toimintaperiaatteet kirjataan koulun järjestyssääntöihin. Alkoholituotteiden sekä muiden 

päihteiden käytöstä koulupäivän tai muun työsuunnitelman mukaisen aikana tehdään aina 

lastensuojeluilmoitus. Koulussa annettavalla valistuksella sekä yhteistyöllä poliisin, 

sosiaalitoimen, nuorisotoimen sekä kouluterveydenhuollon kanssa oppilaita ohjataan ja 

valistetaan tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön vaaroista. 

Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Hallussapito- ja käyttökielto on 

kirjattu koulun järjestyssääntöihin. Koulun järjestyssäännöistä informoidaan oppilaita ja heidän 

huoltajiaan lukuvuosittain. Tupakkatuotteiden hallussapitoon ja käyttöön kouluaikana 

puututaan koulun ojentamiskeinoin järjestyssääntörikkeenä. Koulukohtaisesti sovitaan 

http://www.ylitornio.fi/media/sivistystoimi/ylitornion-kunnan-koulukuljetusopas.doc
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yhtenäiset käytänteet tilanteisiin puuttumisen osalta. Tupakkatuotteiden käyttö on kielletty 

perusopetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa sekä käytössä olevilla ulkoalueilla. Koulutuksen 

järjestäjä asettaa näkyville tupakointikieltoa osoittavat opasteet sekä koulujen sisätiloihin että 

koulujen käytössä oleville ulkoalueille. Opasteet ovat ohjeena myös koulujen iltakäyttäjille sekä 

muille koulussa asioiville. Koulun rehtori ja opettajat ovat velvollisia puuttumaan koulun 

alueella tupakoimiseen. Oppilashuollon rooli päihdetyössä on päihteidenkäytön varhainen 

tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja hoitoonohjaus. 

Ohjeistukset: 

1. Mitä tehdä, kun oppilas on selvästi päihteen vaikutuksen alainen? 

1.1. Havainnon tekijä menee oppilaan kanssa rehtorin, erityisopettajan tai 

koulunjohtajan luo. 

A. Huoltaja tavoitetaan: 

1.2. Oppilas itse ottaa yhteyden kotiin, jos kykenee ja kertoo lyhyesti tapahtuneesta, 

jonka jälkeen rehtori pyytää huoltajaa saapumaan koululle. 

- Rehtori tai koulun johtaja järjestää välittömästi palaverin alkuselvittelyjä varten: 

oppilas, rehtori tai koulun johtaja, terveydenhoitaja ja huoltaja 

- oppilasta ei saa jättää yksin. 

- Alkuselvittelyssä pyritään selvittämään päihteen lähde, laatu ja määrä sekä 

muiden osuus asiaan (kaverit, koulun ulkopuoliset henkilöt) sekä mietitään 

yhdessä huoltaja  kanssa, onko aihetta testauksiin. Selvitetään vain tosiasiat. 

- Päätetään lähteekö oppilas huoltajan mukana kotiin vai viedäänkö hoidollisista 

syistä terveyskeskukseen tutkimuksiin. 

- Ilmoitetaan huoltajalle, että asiasta menee tieto lastensuojeluviranomaisille. 

1.3. Rehtori tai koulun johtaja ottaa yhteyden sosiaalityöntekijään ja sopii 

seurantapalaverin mahdollisimman pian. Koulun henkilökunnasta joku tekee asiasta 

lastensuojeluilmoituksen. Palaverissa ovat läsnä rehtori tai koulun johtaja, 

tarvittaessa koululta muu määrätty henkilö, sosiaalityöntekijä, huoltaja ja oppilas.  

- Seurantapalaverissa on tarkoitus käydä huolen aihe läpi. 

- Palaveri voidaan pitää myös oppilaan kotona. 

- Oppilaalle tarjotaan myös mahdollisuutta keskustella kahden kesken asiasta 

jonkun koulun henkilökuntaan kuuluvan kanssa (luokanvalvoja, 

oppilashuoltoryhmän jäsen, kuraattori) 

B. Huoltajaa ei tavoiteta: 

- Rehtori tai koulun johtaja ja terveydenhoitaja päättävät viedäänkö lapsi 

terveydellisistä syistä terveyskeskukseen vai kotiin. 

- Mikäli huoltajaan ei ole saatu yhteyttä ja lapsi jää terveyskeskukseen, 

terveyskeskus huolehtii yhteydenotosta vanhempiin. 
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- Koulun velvollisuus on huolehtia siitä, että huoltaja saa tiedon tilanteesta 

mahdollisimman pian.  

- Seurantapalaveri pidetään kohdan 1.3. mukaan. 

 

Mitä tehdä, jos opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva epäilee 

oppilaan käyttävän huumeita/muita päihteitä? 

- Mikäli opettajalla herää epäily jostakin oppilaasta, hän neuvottelee ensin 

esimiehensä tai kollegan kanssa. Jatkotoimista päätetään yhdessä. 

- Pyydetään oppilasta keskustelemaan ko. opettajien kanssa. Oppilaalle kerrotaan 

päihteidenkäytön epäilystä avoimesti. 

- Jos epäily osoittautuu aiheelliseksi, koululta otetaan yhteys kotiin 

mahdollisimman pian. Toimitaan kohdan 1.3. mukaan. Vanhemmille on aina 

ilmoitettava, kun lasta on epäilty päihteiden käytöstä, vaikka epäily olisi 

aiheetonkin. 

 

Mitä tehdä, jos oppilas kertoo toisen oppilaan päihteiden käytöstä? 

- Kertojan nimettömyys taataan. 

- Pyydetään epäiltyä oppilasta keskustelemaan kahden opettajan kanssa. 

- Jos epäily osoittautuu aiheelliseksi, edetään kohdan 1.3. mukaan. 

 

Mitä tehdä, jos koululta tai oppilaalta löytyy päihteitä tai päihteiden käyttöön 

viittaavia esineitä? 

- Jos oppilaalta löytyy alkoholia, ottaa rehtori yhteyden kotiin ja järjestää 

tarvittaessa selvittelypalaverin. Rehtori/koulunjohtaja tai opettaja ottaa päihteet 

oppilaan hallusta. Asia kirjataan. 

- Yhteys poliisiin ja sosiaaliviranomaiseen. 

- Jos koululla havaitaan päihteitä välittävä henkilö tai henkilöitä, välittömästi 

yhteys poliisiin. 

Jos oppilas ei näissä tapauksissa suostu koulun kanssa yhteistyöhön, on koulun otettava yhteys 

poliisiin. 

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan kouluissa vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin ja 

asenteisiin. Teemoja käsitellään oppilaiden kanssa tunneilla (terveystieto) ja 

kouluterveydenhuollon tarkastuksissa sekä vanhemmille suunnatuissa vanhempainilloissa 

moniammatillisesti (esim. koulun terveydenhoitaja ja kuraattori) 
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Suunnitelma ja ennaltaehkäisevä toiminta lasten suojaamiseksi väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä 

Jokaisessa Ylitornion koulussa on jokaisella välitunnilla välituntivalvoja tai useampia. Heidän 

tehtävänään on seurata oppilaiden toimintaa ja puuttua siihen heti, mikäli aihetta on. 

Jokaisessa Ylitornion kunnan koulussa on käytössä Kiva-koulu ohjelma. Ohjelmaa voidaan 

toteuttaa kouluissa vähän eri tavoin, mutta yhteistä kaikille kouluille on se, että Kiva-

kouluohjelman puitteissa 

 järjestetään 1.- 4.- ja 7.-luokan oppilaille oppitunteja kiusaamiseen liittyen 

 kaikki koulun aikuiset puuttuvat kiusaamiseen sitä havaitessaan 

 esille tulleet kiusaamistapaukset kirjataan ja arkistoidaan 

 kouluilla on Kiva-tiimi, jonka tehtävänä on selvittää kiusaamistapaukset, joissa on kyse 

toistuvasta kiusaamisesta 

 Kiva-tiimiin tulleista kiusaamistapauksista seuraa seuranta-aika, jolloin kiusaaja antaa 

lupauksen lopettaa kiusaaminen ja asiaa seurataan erityisen tarkasti 

 Kiva-tiimin selvitettäväksi tulleista kiusaamistapauksista tiedotetaan myös muita koulun 

aikuisia, jotta kaikkia tietävät seurata ja puuttua, mikäli kiusaamista vielä esiintyy 

 asianomaiset aikuiset ovat yhteydessä sekä kiusatun että kiusaajan / kiusaajien 

huoltajiin 

 jos kiusaaminen Kiva-tiimin käsittelyn jälkeen vielä jatkuu, tapauksen selvittämiseen 

osallistuvat myös koulunjohtaja ja tarvittaessa oppilashuoltoryhmä 

Jokaisessa koulussa järjestetään vuosittain useamman kerran kaikille oppilaille suunnattu 

kiusaamiskysely, jossa oppilaiden on mahdollista kertoa (myös nimettömästi), jos on havainnut 

koulussa kiusaamista. Esiin nousseet tapaukset selvitetään Kiva-tiimin vastuuhenkilöiden 

johdolla yhdessä luokanopettajien ja -valvojien kanssa Kiva-kouluohjelman mukaisesti. 

Toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa 

Ylitornion kouluille on laadittu kriisi-, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, joissa määritellään 

toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Suunnitelmat on valmisteltu yhteistyössä 

tarvittavien viranomaisten kanssa ja ne päivitetään säännöllisesti 

Kriisityön tavoitteet 

Koulun kriisityön tavoitteena on tunnistaa kriisit ja toimia niissä nopeasti, tehokkaasti ja 

hallitusti. Kriisisuunnitelman avulla koulu vahvistaa yhteisön ja sen jäsenten kykyä selviytyä 

vaikeista tilanteista ja siten myös tukea koulun henkilöstön jaksamista. Kriisin selvittäminen 

koulutasolla on välttämätöntä, koska koulu on aina merkittävä paikka lasten ja nuorten 

elämässä. Kouluyhteisö ja sen jäsenet voivat muodostaa vahvan suojaa ja turvaa antavan tuen 

kriisin kohdanneille. 

Tiedottaminen kriisitilanteissa  

Henkilö, joka on saanut tiedon tapahtuneesta, tiedottaa siitä rehtorille/koulunjohtajalle, tai jos 

rehtori ei ole paikalla apulaisjohtajalle 
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Vastuu kriisitilanteissa 

Kokonaisvastuu kuuluu rehtorille/koulunjohtajalle, joka informoi opettajakuntaa, oppilaita ja 

muuta koulun henkilökuntaa tapahtuneesta. Rehtori antaa opettajalle ohjeita ja oikeata tietoa 

tapahtuneesta huhujen ehkäisemiseksi ja tiedottaa vanhemmille. Rehtori kutsuu kriisiryhmän 

avukseen ja hoitaa tarvittaessa yhteydet poliisiin ja tarvittaessa yhteydet lehdistöön. 

Kriisitilanteessa toimintavastuu on aluksi läsnäolevalla aikuisella. Opettajan ensisijaisena 

tehtävänä on kriisitilanteessa huolehtia omista oppilaistaan. Jokaisella yhteisön jäsenellä on 

velvollisuus auttaa ja jokaisella on oikeus saada apua. Vakavan kriisin selvittelyn ja käsittelyn 

hoitaa kunnan kriisiryhmä. 

Yksilökohtainen oppilashuolto 

Yleinen kuvaus 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon 

palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa 

monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset 

sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät 

yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista 

kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja 

ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon 

sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. 

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan 

suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä 

koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden 

henkilökohtaisten edellytystensämukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja 

luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän 

tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia 

säännöksiä. 

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän 

kokoonpano perustuu koulussa oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai 

huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia 

oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä
1
. Esiopetuksessa asiantuntijaryhmän 

työskentely ja kokoonpano perustuu huoltajan suostumukseen ja huoltajan yksilöidyllä 

kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon 

yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan 

asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Suostumusta ei sen sijaan tarvita tehostettuun 

ja erityiseen tukeen liittyviin käsittelyihin ja selvitysten laadintaan, jotka tehdään monialaisessa 

yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.  

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan 

oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon 

järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia 

voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, 

joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä 
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laaditut tai saadut yksittäistä lasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. 

Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. 

Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä lasta taikka muuta 

yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. 

_________________________________________________________________ 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom.    

Perusopetuslaki 47a§ 1 mom. (1267/2013) Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)  Perusopetuslaki 29 § 4 ja 5 

mom. (1267/2013)                                   

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. (1267/2013)  

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 16 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 12 §   

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 1 mom.  
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Yksilökohtainen oppilashuolto Ylitornion kunnan eri kouluilla 

Kokoontuu tarvittaessa ja paikalle kutsutaan tarvittavat henkilöt. 

 

Jos yrityksistä huolimatta monialainen asiantuntijaryhmä ei pääsee kokoontumaan, koska 

huoltaja ei saavu paikalle, tehdään asiasta lastensuojeluilmoitus. 
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 Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja yhtenäiset menettelytavat 

Monialainen asiantuntijaryhmä on lasta, nuorta ja hänen perhettään tukeva yhteistyöryhmä. 

Tavoitteena on niin pitkälle kuin mahdollista työskennellä yhdessä huoltajien kanssa. Ryhmän 

työtapa on keskusteleva ja tukeva. Ryhmä selvittää opiskelijan tuen tarvetta ja pohtii 

opiskeluhuollon (tai muiden) palveluiden järjestämistä. Opiskelija ja (ikätasoisesti) huoltajat 

osallistuvat ryhmään. Ryhmään valitaan vastuuhenkilö ja siihen kootaan tapauksen 

selvittämiseen tarvittavat henkilöt. Ryhmän kokoaa yleensä se, jolle asia työtehtävien perusteella 

kuuluu eli toisin sanoen se jolla huoli herää asiasta.  

Asian käsittely asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa 

huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian 

käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän 

jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan 

asiantuntijoilta. Ryhmää voidaan täydentää tai karsia työn edetessä.  

Vastuuhenkilö vastaa kirjauksista opiskeluhuoltorekisteriin ja muut asiantuntijaryhmän jäsenet 

kirjaavat omiin asiakirjoihinsa (kts. kohta oppilashuollon rekisterit). 

 

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys  

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan 

oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon 

järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia 

voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet.  Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, 

joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen 

kirjataan seuraavat asiat: 

• yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä 

alaikäisen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot, 

• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-

asemansa, 

• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, 

• asian aihe ja vireille panija, 

• oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, 

tutkimukset ja selvitykset, 

• toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja 

nykyiset tukitoimet, 

• tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden 

toteuttamissuunnitelma sekä 

• toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. 

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi 

merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 
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Oppilashuollon rekisterit 

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä 

oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa 

henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin 

tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat 

salassa pidettäviä. 

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön 

säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon 

kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen. 

 

Oppilashuoltorekisteriin sisältyvien tietojen salassapito 

Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on 

salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 

oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä 

yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada 

ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan 

opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja 

joutuu 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. Vaikka 

tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja 

luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan 

suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. 

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, 

aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa 

suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon 

asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon 

jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot 

toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai 

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös 

uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. 

 

Psykologi- ja kuraattoripalvelut 

Koulupsykologi tukee yksittäisen oppilaan psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä tarjoamalla 

tukikeskusteluja, antamalla neuvontaa, ohjausta ja konsultaatiota oppilaan kasvatukseen, 

kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi koulupsykologi tekee oppilaan 

oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tunne-elämään liittyvien 

asioiden ja sosiaalisten taitojen kartoituksia. Koulupsykologi arvioi tarvittaessa myös oppilaan 

hoidon sekä kuntoutuksen tarvetta. Koulupsykologi toimii luottamuksellisesti yhdessä 

oppilaiden,huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa sekä huoltajien luvalla myös muiden lasten 

ja nuorten palvelujatarjoavien tahojen kanssa. 

Koulukuraattori antaa sosiaalityön asiantuntijana oppilaalle koulunkäynnin tukea ja ohjausta. 

Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä 



SIVU 19 

vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Oppilasta tuetaan 

käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan 

liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja tekee 

tarvittaessa sosiaalisia selvityksiä. Koulukuraattori tekee myös verkostotyötä ja toimii 

yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. 

Koulupsykologi ja -kuraattori osallistuvat tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien 

monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi he osallistuvat tarvittaessa 

monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoavat siihen 

liittyvää konsultaatiota. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain perusteluissa todetaan: ”Myös opettajat 

ottavat usein yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin saadakseen ohjausta tai neuvontaa tietyn 

tilanteen hoitamiseen ilman, että tilanne edellyttäisi muista toimenpiteitä. Asiakastyön ohella 

kuraattorien ja psykologien tehtäviin kuuluu konsultaatiokeskustelujen käyminen sekä koulun 

henkilökunnan että koulun ulkopuolisen tukiverkoston kanssa.” 

Asiakkaaksi ohjaaminen                        

Koulukuraattorin tai koulupsykologin tuki yksittäiselle oppilaalle käynnistyy oppilaan, 

huoltajan, koulun työntekijän tai lasten ja nuorten kanssa työskentelevän ammattihenkilön 

ottaessa yhteyttä edellä mainittuihin työntekijöihin. Oppilaan oppilashuollollisen tuen tarvetta 

arvioidaan yhteisessä keskustelussa yhteydenottajan kanssa. Yhteydenottaja keskustelee 

viipymättä asiasta myös oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Yksittäisen oppilaan 

oppilashuollollinen tuki voi käynnistyä myös monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisella. 

Oppilashuollon työntekijä arvioi tuen tarpeen kiireellisyyden. Oppilaan ja huoltajan kanssa 

sovitaan yhdessä asian hoitamisen aikataulusta. 

Alaikäinen oppilas voi saada oppilashuollon palveluja myös huoltajan tietämättä, mikäli 

oppilashuollon työntekijä arvioi, että asian laatu hänen ikänsä, kehitystasonsa ja 

henkilökohtaiset ominaisuutensa sitä edellyttävät. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä 

käyttämästä oppilashuollon palveluja. 

Yksilöllisen tuen järjestäminen 

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen 

ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen 

ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. Ohjauksen ja oppilaalle annettavan tuen 

tehtävänä on tukea oppimista sekä tervettä kasvua ja kehitystä niin, että perusopetuksen 

oppimäärän suorittaminen on mahdollista. 

Koulu auttaa oppilasta erilaisin tukimuodoin, jotka riippuvat vaikeuksien laadusta ja laajuudesta. 

Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, läksykerho, osa-aikainen erityisopetus, 

oppilashuollollinen tuki ja avustajapalvelut sekä pienryhmä toiminta. Tukimuotoja käytetään 

sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Ylitorniolla jokaisella koululla on käytössään 

koulunkäynninohjaajia sekä erityisopettaja. Yläkoululla on mahdollisuus pienryhmä toimintaan, 

jossa on oma vetäjä.  

On tärkeää turvata tuen saumaton jatkuminen lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen, 

esiopetuksesta kouluun ja koulunkäynnin eri vaiheissa. 

Oppilaalle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Jokaiselle oppilaalle 

annettava yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta. Sen tarkoituksena on oppilaan 

tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa. Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada 

tehostettua tukea. Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, 
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voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Tehostettu tuki perustuu opettajien, oppilaan, 

huoltajan ja oppilashuollon henkilöstön yhteiseen tilannearvioon ja suunnitteluun. Tehostetun 

tuen aloittaminen käsitellään oppilashuoltotyössä pedagogisen arvion pohjalta. Tehostettua 

tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö ja 

suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys.  

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä siirrytään erityiseen tukeen, joka vaatii 

hallintopäätöksen. Laaditaan oppilaalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen 

opetuksen ja muun tuen antaminen.  

Erityisen tuen toteuttaminen 

Perusopetuslain mukaan erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta 

muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista, oppimisen tukea, muut tuki taas 

koulunkäynnin tukea. Erityisopetusta ja oppilaan saama muu tuki muodostaa järjestelmällisen ja 

suunnitelmallisen kokonaisuuden.  

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä siirrytään erityiseen tukeen, joka vaatii 

hallintopäätöksen. Laaditaan oppilaalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS). HOJKS:ssa määritellään mm. opiskelun erityisen painoalueet, oppilaan 

edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, 

arviointitavat ja ajankohdat, oppilaan itsearviointi sekä muut pedagogiset ratkaisut, kuten 

joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, 

työskentelytavat, kommunikointitavat ja oppimateriaalit. Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai 

useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, HOJKSssa luetellaan nämä aineet 

sekä määritellään niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä määritellään, miten edistymistä 

seurataan ja arvioidaan.  

Oppilaan status on erityistä tukea saava oppilas sen jälkeen, kun hänelle on tehty erityisen tuen 

päätös. Hän ei voi saada yhtä aikaa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea, vaan oppilas voi olla 

kerrallaan vain yhdellä tuen tasolla. Oppilaalla ei voi myöskään olla yhtä aikaa tehostetun tuen 

edellyttämää oppimissuunnitelmaa ja HOJKSia. 

Pääsääntöisesti erityisen tuen päätöstä edeltää oppilaan saama tehostettu tuki. Perusopetuslain 

(17 § 3 mom.) mukaan ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän 

on hankittava oppilaan opettajilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä. Lain mukaan 

tarvitaan lisäksi moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta 

tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Näiden kahden selvityksen perusteella 

tehdään arvio erityisen tuen tarpeesta. Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä 

psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella 

selvityksellä. Opetushallitus on antanut pedagogisen selvityksen mallilomakkeet esi- ja 

perusopetusta varten. Erityisen tuen päätöstä tehtäessä oppilaalle tehdään yksi pedagoginen 

selvitys, jossa kuvataan kaikki opetussuunnitelman perusteissa määrätyt asiat, pedagogisia 

selvityksiä ei tehdä erikseen yksilöllistettäviin oppiaineisiin. 

Erityisen tuen päätöksessä määrätään seuraavat asiat: 

 pääsääntöinen opetusryhmä 

 mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut 
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 muut 31 §:ssä tarkoitetut palvelut, kuten oppilaan tarvitsemat apuvälineet tai tukijaksot 

valtion erityiskouluissa 

 mahdolliset yksilöllistettävät oppiaineet, niiden lisääminen tai vähentäminen 

 opetuksen järjestäminen poiketen 11 §:ssä määritellystä oppiainejaosta 

 oppilaan vapauttaminen oppiaineenaineen opiskelusta 

 muut perusopetuslain 18 §:n perusteella päätettävät erityiset opetusjärjestelyt, kuten 

muut opetuksen sisältöjä tai järjestämistapaa koskevat järjestelyt 

 päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta 

 opiskelu toiminta-alueittain 

Jos oppilaan tuen tarve muuttuu edellä mainituissa asioissa, tehdään uusi tarpeelliselta osin 

tarkennettu pedagoginen selvitys ja uusi erityisen tuen päätös. 

Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä on kuultava oppilasta ja huoltajaa tai oppilaan laillista 

edustajaa. Oppilaan ja huoltajan kuuleminen edellyttää, että heille selvitetään etukäteen 

kuulemisen tarkoitus, esimerkiksi keskustelu erityisen tuen päätöksen tekemisestä tai 

tarkistamisesta. Kuulemisen tarkoituksena on antaa heille mahdollisuus kertoa oma 

mielipiteensä tehtävästä ratkaisusta sekä selvittää mitä suunnitteilla oleva päätös käytännössä 

tarkoittaa. Asiat selitetään oppilaalle ja huoltajalle ymmärrettävästi, ja oppilaalle hänen 

ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti. Henkilökohtainen tapaaminen on suositeltavin tapa 

kuulemisen järjestämiseksi. 

Tiedoksiannon kuulemistilaisuudesta voi lähettää tavallisella kirjeellä. Kirjeen katsotaan tulleen 

perille kahdeksassa päivässä sen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Selkeintä on, että kutsu 

kuulemiseen esitetään tavalla, joka on todennettavissa jälkeenpäin. Jos tiedoksianto tehdään 

esimerkiksi Wilma-järjestelmässä, tulee huoltajalta saada kuittaus tiedon saamisesta. 

Puhelimitse esitetty tiedoksianto ei ole todisteellinen. Jos huoltaja ei saavu kuulemistilaisuuteen, 

huoltajalle on tarpeen tarjota toinen mahdollisuus. 

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä siitä huolimatta, vaikka huoltaja ei tulisi 

kuulemistilaisuuteen tai haluaisi tulla kuulluksi. Opetuksen järjestäjän on koetettava löytää 

yhteisymmärrys oppilaan ja huoltajan kanssa, mutta myös oikeus ja velvollisuus tehdä päätös 

oppilaan edun mukaisesti, vaikka vastoin huoltajan tahtoa. Kuuleminen ei siis tarkoita, että 

kuultavilta olisi saava suostumus menettelyyn. Lähtökohtana on aina hyvän yhteistyön ja 

luottamuksen ilmapiirin rakentaminen. 

Erityistä tukea voi toteuttaa Ylitorniolla 3 erityisopettajaa. Kaksi heistä on alakoulun kiertäviä 

erityisopettajia ja yksi on yläkoululla. Yläkoululla HOJKS oppilaille tarjotaan oma tila 

työskennellä kyseisessä aineessa ja tarvittaessa erityisopettajan kaverina on 

koulunkäynninohjaaja. Mellakosken ja Raanujärven kouluilla erityisopettaja käy kaksi kertaa 

kuukaudessa. Kaulirannan koululla erityisopettaja on 4 päivää viikosta. Ainiovaaran alakoululla 

erityisopettaja on 3 päivää viikosta ja Nuotiorannan koululla 2 päivää. Erityisopettajan työ on 

läheistä yhteistyötä luokanopettajien kanssa ja työskentely lasten parissa on luokkatyöskentelyä 

tukevaa. Käytännössä erityisopettaja on joko luokassa auttamassa lapsia tai lapset menevät 

erityisopettajan luo työskentelemään pienryhmässä. Tuki on yksilöllistä. Erityisopettaja pyrkii 

myös olemaan mahdollisimman paljon yhteydessä kotiin. 
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Kouluterveydenhuollon palvelut (muun muassa taulukko yms. 

terveystarkastuksista esi- ja perusopetuksessa) 

Oppilas on kouluterveydenhuollon palvelujen piirissä perusopetuksen ajan. 

Kouluterveydenhuollon palveluja antavat kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri. Oppilaan 

hyvinvointia ja fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa ja toimintakykyä seurataan ja 

tuetaan koko ikäluokan kattavissa määräaikaisissa terveystarkastuksissa vuosittain. 

Kouluterveydenhuollossa pyritään löytämään oppilaan terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät 

sekä tunnistamaan kunkin oppilaan yksilölliset terveyden edistämisen tarpeet. Toiminnalla 

tuetaan myös pitkäaikaisesti sairaan oppilaan omahoitoa. Ensimmäisen, viidennen ja 

kahdeksannen luokan oppilaille toteutetaan laaja terveystarkastus, johon kuuluu myös 

lääkärintarkastus. Huoltajat kutsutaan aina mukaan laajoihin tarkastuksiin. Huoltajan ja 15 

vuotta täyttäneen oppilaan kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy 

myös opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Oppilaan terveystiedot 

ovat luottamuksellisia ja ne kirjataan sähköiseen potilastietojärjestelmään.   

Kouluterveydenhuollon avoimelle vastaanotolle oppilas voi saapua aikaa varaamatta 

koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Oppilas voi ohjautua vastaanottokäynnille myös huoltajan 

tai koulun muiden toimijoiden, kuten esimerkiksi psykologin, kuraattorin tai opettajan 

aloitteesta. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat myös kouluympäristön terveellisyyden ja 

turvallisuuden seuranta sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä koulun ja 

muun oppilashuollon kanssa. 

Suun terveydenhuollon palvelut perustuvat terveydenhuoltolakiin ja ovat siten osa 

kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon kokonaisuutta. 

Tavoite:   

Lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuranta, edistäminen ja  tukeminen  

yhteistyössä vanhempien ja oppilashuollon henkilökunnan kanssa. 

 

Kouluterveydenhuolto:  

 Terveydenhoitaja:   Eila Kursula 

 Yhteystiedot: 0400-398404/ eila.kursula@ylitornio.fi 

 Vastaanottoajat  koulullamme: 

Terveydenhoitajaan saa yhteyden joka päivä virka-aikana. 
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Liite:  Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa, jonka opettaja täyttää laajoja 

terveystarkastuksia varten. 

Palaute kotiin terveystarkastuksista, elleivät vanhemmat pääse paikalle 

 

Terveyskasvatus     

5lk  Murrosiän kehitys 

8lk  Ehkäisyneuvonta 

Myös  muista aiheista tarvittaessa. 

Yksilökohtaista  terveysneuvontaa terveystarkastuksien ja sairasvastaanotolla. 

Yhteistyö terveystiedon opettajien kanssa. 

 

Koulujen terveellisten olojen valvonta 

-  tehdään yhteistyössä koulun johdon, työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa 

- selvitys joka 3. vuosi 

- sisältää myös koulujen turvallisuusnäkökohdat ja työyhteisön hyvinvoinnin. 

 

Kouluterveyskysely 

-  tehdään joka toinen vuosi 

- kohderyhmät:  peruskoulun 8. ja 9. lk sekä lukion 1. ja 2. lk 
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- tulosten hyödyntäminen:  koulujen hyvinvointiryhmät, vanhempainillat, oppilaat 

Oppilaan sairaus 

 

Oppilaan sairastuminen kesken koulupäivän  : 

Oppilas saa poistua koulusta ainoastaan terveydenhoitajan luvalla. Ellei hän ole paikalla, luokan 

opettaja pyytää huoltajaa hakemaan oppilaan koulusta kotiin. 

Koulutapaturma: 

- Tapahtuman nähnyt, lähin koulun aikuinen kirjaa ylös tapahtuman kulun ja tiedottaa 

rehtoria. 

- Käynti terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla välittömästi tai viimeistään 

seuraavana päivänä, jossa vammojen laatu kirjataan.  

 

Oppilaan pitkäaikaissairaus ja lääkitys koulussa: 

- Pyritään järjestämään niin, että lääkitys ja hoidot tapahtuisivat kotona ennen ja jälkeen 

koulupäivän.   (astmahoito)  

- Ellei se ole mahdollista, hoidon ja lääkityksen hoitaa koululla koulunkäyntiavustaja 

yhteistyössä terveydenhoitajan kanssa.  Asia edellyttää kunnollista perehdyttämistä ko. 

sairauden hoitoon. 

- Opettajilla ei ole lääkityslupaa. 

- Oppilaan omatoimisuutta itsehoitoon kannustetaan ottaen huomioon kehityksen taso 

(esim. kohtauslääke ja insuliini). 

- Ensiaputaitojen päivitys äkillisten sairauskohtausten osalta koulun henkilökunnalle 3 

vuoden välein (epilepsia, insuliinisokki, pyörtyminen sydänkohtaukset) 

- sairaalaopetus: LPKS, LKs Oys 
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Erityisruokavalio 

- Erityisruokavalio hyväksytään vain lääketieteellisin perustein 

- Yhteys  terveydenhoitajaan,  joka selvittää asiaa ja ilmoittaa keittiölle 

- Päivitys vuosittain 

- Todistus voimassa 2 vuotta 

- Useimmat ruoka-ainerajoitteet purkautuvat kouluikään mennessä ja kouluiässä, joten 

suositellaan altistusta. 

- Eettisistä syistä olevat erityisruokavaliot ilmoitetaan suoraan keittiölle (veri ja sianliha)  

 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa  

Sosiaalitoimi 

Sosiaalitoimi on tärkeä yhteistyökumppani koululle. Sosiaalitoimen tavoitteena on turvata 

jokaiselle perustuslain mukainen oikeus ihmisarvoisen elämän edellyttämään välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon. Sosiaalipalveluilla ja toimeentuloturvalla turvataan yksilön ja 

perheen hoiva ja huolenpito elämänkaaren eri vaiheissa, mahdollistetaan työelämään 

osallistuminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito ovat olennainen 

osa sosiaalihuoltoa. Yhteystyössä sosiaalitoimen kanssa tehdään selvitys palveluiden tarpeista. 

Sosiaalihuoltolain alaisia palveluita ovat ohjaus/neuvonta/perhetyö/toimeentulo/lastensuojelu. 

Tuen tarpeesta, tukitoimista sekä mahdollisista lastensuojelun tukitoimista voidaan keskustella 

sosiaalityöntekijän kanssa. 

Yhteystiedot:  Anu Tirroniemi, sosiaalityöntekijä puh. 040-5049654 

 Jaana Kallo, sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja puh. 040-5049845 

Lastensuojelu järjestää tarvittaessa avohuollon tukitoimia. Avohuollon toimijoihin voidaan olla 

yhteydessä vanhempien suostumuksella. Avohuollon tukitoimiin kuuluu mm. perhetyö. 

Perhetyöntekijöihin voidaan olla yhteydessä oppilashuoltoryhmästä huoltajan suostumuksella. 

Perhetyötä haetaan avopalveluohjaajan kautta. Lisätietoja voi kysyä neuvolasta, 

mielenterveystoimistosta, sosiaalityöstä ja perheneuvolasta.  

Lapsiperheiden kotipalvelu:  Hanna Isto, avopalveluohjaaja puh. 0400-314275 

  Mirka Sivula, perhetyöntekijä puh. 040-1806755 

  Mirja Ala-Poikela, perhetyöntekijä puh. 040-5465729 

Perheneuvola 

Tornion perheneuvolan työntekijät käyvät pitämässä vastaanottoa Ylitorniolla. Heidän 

vastaanotolleen pääsee soittamalla ja varaamalla aika. Vastaanottotilat sijaitsevat Väylän 

voimassa (luovin entinen asuntola). Perheneuvolan työ on ennaltaehkäisevää 

mielenterveystyötä, joka koskee koko perhettä. Ota yhteyttä perheneuvolaan silloin, kun tunnet 

tarvitsevasi tukea ja apua lasten kasvatuksessa, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmissa, 
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parisuhdeasiossa ja erilaisissa elämänkriiseissä. Asioita huoltajien ja lapsen konflikti tilanteet, 

kiusaamistilanteet jne.  Yhteys perheneuvolaan oppilasasioissa vain huoltajien luvalla.  

Yhteistiedot:  Anne Korva, sosiaalityöntekijä  puh. 040 825 0375 

 Minttu Postila, psykologi puh. 040 4813392 

LPKS:n nuorisopsykiatrinen poliklinikka 

LPKS:n nuorisopsykiatrinen poliklinikalle ei tarvitse lähetettä. Asiaa voidaan hoitaa 

oppilasasioissa terveydenhoitajan kautta. Kouluterveydenhoitaja ottaa yhteyden poliklinikalle. 

Asioita voivat olla syömishäiriöt, nuoren itsetuhoisuus, vaikea masennus. 

Muihin LPKS:n/LKS:n erikoisyksiköihin (silmätautienpoliklinikka, lastentautien poliklinikka, 

ravitsemusterapeutti, sisätautien poliklinikka jne.)  pääsy vain lääkärin lähetteellä. Asiaa hoitaa 

kouluterveydenhoitaja.  

Poliisi 

Koulupoliisina toimii Jukka-Pekka Uppa.  Seksuaalisenriiston poliisi Esa Mikkola p. 0295466171, 

Kemi. Hätätapauksissa yhteys yleiseen hätänumeroon 112.  

Seurakunta 

Seurakunnan nuorisotyö tekee paljon yhteistyötä alakoulun ja yläkoulun puolella, järjestäen 

erinäisiä tapahtumia ja vierailijoita koululle, pitää aamunavauksia.  

Yhteistiedot: Hille-Stina Huhtanen, seurakunnan nuorisotyöntekijä puh. 040 521 9427 

 Ilkka Korva, nuorisodiakoni puh. 040 522 6835  

Vapaa-aikatoimi 

Yhteistiedot: Maarit Honkaniemi, vapaa-aikajohtaja puh. 040-5720327 

 Laura Huhta, nuorisotyöntekijä puh. 0400-220345 

 Milla Tofferi, etsivä nuorisotyöntekijä puh. 0400-220309 

 Katja Tuukkanen, työpajavalmentaja puh. 0400-394790 

Yhdistykset 

Koulu tekee paljon yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa riippuen millaisesta 

yhteistyöstä/tapahtumasta on kysymys ja minkälaisia tarpeita on.  
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Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän 

huoltajiensa kanssa 

Opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko oppilaitosyhteisöä tukevana 

yhteisöllisenä opiskelijahuoltona. 

Koulun toimintakulttuuriin tulee saada käytäntöjä, jotka auttavat ja mahdollistavat vanhempien 

ja lasten osallisuuden kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen. 

 välituntitoiminta 

 kouluruokailu 

 oppilaskuntatoiminta 

 vanhempaintoimikunta 

 ennaltaehkäisevä toiminta kiusaamista vastaan: KiVa-koulu, askeleittain, Friends ym. 

 vertaistoiminta kuten tuki-ja kummioppilastoiminta, tutortoiminta 

 kerhotoiminta 

 

Opiskelijoiden (myös vanhempien) osallisuudesta huolehtiminen 

- opiskelijoiden edustaja opiskeluhuoltoryhmässä oppilaiden kypsyystason huomioiden 

- mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman, siihen liittyvien suunnitelmien sekä 

koulun järjestyssääntöjen valmisteluun 

- oppilaskuntaa (vanhempaintoimikuntaa) kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja 

määräysten valmistumista (valmistelutyöhön mukaan). 

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 

 

Koulukohtaisesta opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteutumisesta ja arvioinnista 

vastaavat oppilaitoskohtaiset oppilashuoltotyöryhmät. Vastuu toiminnasta on rehtoreilla ja 

koulujen johtajilla, jotka kokoavat ryhmät sekä toiminnasta saadun palautteen. 

Koulukohtaiset oppilashuoltotyöryhmät seuraavat oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. 

Koulut ja oppilashuoltopalveluita tarjoavat  tahot toimittavat  oppilaiden hyvinvointiin liittyvien 

kyselyjen ja selvitysten tulokset oppilashuoltoryhmälle aina tuloksia saatuaan. Tällaisia kyselyitä  

voivat olla esim. vuosittaiset Kiva-koulu tilannekartoitukset, laajojen   terveystarkastusten 

yhteenvedot, kouluterveyskyselyt ja muut koulussa tehdyt oppilaiden hyvinvointiin liittyvät 

selvitykset.  

Oppilashuoltoryhmät käsittelevät saatuja tuloksia säännöllisissä palavereissaan ja päättävät 

toimenpiteistä, kuten keskeisistä tuloksista tiedottamisesta ja tulosten hyödyntämisestä 

koulujen oppilashuollon kehittämisessä. 

 

Koulujen johtajat tai rehtorit huolehtivat yleisellä tasolla koulunsa oppilashuoltoon liittyvien 

asiakirjojen voimassaolosta, päivittämisestä, ajanmukaisuudesta sekä niistä tiedottamisesta esim. 

syystiedotteen yhteydessä. 
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Opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaisesta opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, 

kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmä. 

Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 

oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden 

omavalvonnan toteutumisesta. 

 

 

Kannen kuva Sari Koivuniemi 

 

 

 

 

 

 


