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PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4
OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTAMINEN

LUKU 5.4 Oppilashuolto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kiytetiin oppilas- ja opiskelijahuoltolain kisitteiston sijas-
ta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitysti oppilashuolto, opiskelijasta kisitetti 9ppilas ja oppilaitok-
sesta nimitysti koulu. KoulutuksenJdrlestajaan viitataan kisitteelli opetuksen Jarjestaja'.

Lasten ja nuorten kehitysympiriston ja koulun toimintaympdriston muuttuessa oppilashuollosta on tullut
yhi titkedmpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy ldheisesti koulun kasvatus- ja opetustehti-
viin. Oppilashuoltotyossi otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus'.

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttdd3.
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hryin oppimisen, hyvin pslykkisen ja fyysisen terveyden seki sosi-

aalisen h)'vinvoinnin edistimisti jaylTapitamisti seki niiden edellytyksii hsa,iva,i toimintaa kouluyhteisossd.
Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkiisevini ia koko kouluyhteisod tukevana yhteisolliseni
oppilashuoltona. Taman lisiksi oppilailla on lakisddteinen oikeus yksilokohtaiseen oppilashuoltoon.a Mo-
nialainen yhteistyo on oppilashuollossa keskeistd. Oppilashuoltotyotd ohjaavat luottamuksellisuus, kunni-
otttava suhtautuminen oppilaaseen jahuoltajaan seki heidin osallisuutensa tukeminen.

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistd suunnitelmista sdidetdin oppilas- ja opiskelijahuolto-
laissa. Tdssi lur,'ussa maant*in oppilashuollon keskeisisti periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppi-
lashuollon tavoitteista sekd paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman
laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkdynnin tuesta maarataan perustei-
den luvussa 75.

5.4.L Monialainen oppilashuollon yhteistyii

Oppilashuolto ie4estetaan montalaisessa yhteistyossi opetustoimen ia sosiaali- ja terveystoimen kanssa
siten, etti siiti muodostuu toimiva jayhtenatnen kokonaisuusu. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyossi
oppilaan jahanen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikd ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyoti
tehdidn myos muiden toimijoiden kanssa.T Kouluyhteison tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huo-
lenaiheisiin etsitiin ratkaisuja yhdessi oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisossd tyoskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien
tyontekijoiden tehtivi. Ensisijainen vastuu kouluyhteison hyvinvoinnista on koulun henkilcikunnalla.o Op-
pilashuollon palveluja ovat psykol"g- i" kuraattoripalvelut seki kouluterveydenhuollon palvelute. Ndiden

- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (128712013) 1 5 3 mom.
2 

YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1.989
3 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 5 4 mom.
a 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 5 1ja 2 mom.
s 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 5
' Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 5 1 mom.
' Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 5 4 mom. ja 18 5 1 mom.
8 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki   5 1ja 2 mom.
e 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 5 3 mom.
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asiantuntijoiden tehtivit liitty'vit niin yksiloon, yhteisoon kuin yhteistyohon. Palveluja tarjotaan oppilaille
ja huoltajille siten, etti ne ovat helpostt saatavrllal0. Palvelut Jdrjestetitin lain edellyttimi,ssi ma:iraajassall.

Oppilaille ia heidan huoltajilleen 
^nnet^art 

tieto kdytettivissi olevasta oppilashuollosta ia heita ohjataan
hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveIujal2. Oppilaan ia huoltajan osallisuus oppilashuollossa,
suunnitelmallinen yhteistyo ja oppilashuollosta tiedottaminen lisid oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa
palveluihin hakeutumista. Ei ammattiryhmiin kuuluvien tyontekijoiden keskiniinen konsultaatio on titkei
tyomenetelmi oppilashuollossa.

Oppilashuollon tavoitteet, tehtdvit ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen
koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tarkead pohdittaessa oppi-
lashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtendiset kiytdnncit tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveytii,
hryinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyon rakenteita, muotoja ja toimrtatapoja
kehitetidn kouluyhteisossd ja eri yhteistyotahojen kanssa. I(ehittimistyci edellyttii oppilashuollon suunni-
telmallista arviointia I 3.

Oppi la s h u o lto ry h m rit' a

Opetuksen Jaqestdjd asett^a oppilashuollon ohjausryhmin ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmit. Yksit-
tiistd oppilasta koskevat astat kdsitelliin tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmissi. Jokaisella
kolmella ryhmala on omat tehtivit ja niiden perusteella maaraytyva kokoonpano. Kaikki oppilashuolto-

ryhmnt ovat monialaisia, miki tarkoittaa etti ryhmissd on opetushenkilciston lisdksi kouluterveydenhuoltoa
seki psykol"g- i" kuaattoripalveluja edustavia jnsenii sen mukaan kun kdsitelttiva asra edellyttii.

Oppilashuollon ohjausryhmd vastaa opetuksen jarlestajakohtaisen oppilashuollon yleisesti suunnittelusta,
kehittimisestd, ohjauks esta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtivit voi hoitaa mycis muu teht'ivatin soveltuva

ryhma. Ohjausryhmd voi olla kahden tai useamman opetuksen jdrlestdjitn yhteinen. Sama ryhmi voi olla
myos useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmisti on perustelnn kayttaa nimitystd opiskelu-
huollon ohjausryhmd.

I(oulukohtainen oppilashuoltoryhmi v^st^a koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittimisesti, toteut-
tamisesta 1a awtotnntsta. Siti johtaa opetuksen ja\estajan nimeimi edustaja. Opetuksen 'larjesaJa ja oppi-
lashuollon palveluja tuottavat tahot paattavit yhdessd ryhmdn kokoonpanosta, tehtdvistd ja toimintatavois-
ta. Oppilashuoltoryhmi voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmin keskeinen tehtava on yhteison hy-
vinvoinnin ja turvallisuuden edistiminen seki muun yhteiscillisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittd-
minen.

Asiantuntijaryhma kootaan yksittdisen oppilaan tai oppilasryhmdn tuen tarpeen selvittimiseksi ja oppi-
lashuollon palvelujen jfuiestimiseksi. Ryhmdn kokoaa se opetushenkiloston tai oppilashuollon palveluiden
edustaja, jolle asia tyotehtavien perusteella kuuluuts. Ryhmdn monialainen kokoonpano perustuu tapaus-
kohtaiseen harkintaan ja kdsiteltiva:in asitan. Ryhmi nrmea,i keskuudestaan vastuuhenkilon. Asiantuntijoi-
den nimeiminen ryhmin iiseniksi ja muiden yhteistyotahoien tai oppilaiden ldheisten osallistuminen ryh-
min tyoskentellyn edellyttii oppilaan tai huoltaian suostumusta.

t0 
Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintci t4/2Ot3 vp.

11 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki L5 g ja 17 5

12 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 g 1ja 2 mom.

13 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 5

1a 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 5 1 - 4 mom.

tt Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/20L3
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5.4.2 Yhteisiillinen oppilashuolto

Oppilashuolto on tarkea osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteiscillisessi oppilashuoltotyossi seura-
taan, arsrrordaan 1a kehitetiin kouluyhteison ia oppilasryhmien hyvinvointia. Lisiksi huolehditaan koulu-
ympiriston terveellisrydesta, turvallisuudesta ja esteettomlydesti.l6 Yhteisollisten toimintatapojen kehitti-
misessi tehdiin yhteistyotd oppilaiden, huoltajien seki muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistivien
vranomaisten ia toimijoiden kanssa.

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisollisessi oppilashuollossa tirkeati j"hy-
vinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistiminen on opetuksen jar'lestajan tehtavd.l1 - Opp.
lashuolto luo kouluyhteiscissi edellytyksii yhteenkuulur,'uudelle, huolenpidolle ja avoimelle r,'uorovaikutuk-
selle. Osallisuutta lisidvit toimintatavat edesauttavat mycis ongelmien ennalta ehkiisyi, niiden varhaista
tunnistamis ta ja tawrttavan tuen jirj estdmisti.

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympdristoonls. Siihen kuuluu flysinen, psprkkinen ja sosiaalinen
turvallisuus. Opetuksen jdrjestdmisen lihtokohtarra on oppilaiden ia henkilokunnan turvallisuuden varmis-
taminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistii tyotauhaa. Koulun idriestyssddnnot lisidvit koulu-
yhteison tuwallisuutta, viihtyisll'tti ja sislisti jirjestystitn. Opetuksenlarlestaja laatii suunnitelman oppilai-
den suojaamiseksi vikivallalta, kiusaamiselta ja hatrnni'lt;i osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitel-
maa. Opettaja tat tehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahturieesta hifuinndsti, kiusaamisesta tai
vikivallasta tilantees een osallistuneiden huoltaiille.20

Koulurakennuksesta seki opetustiloista ja -vilineisti huolehtiminen ylldpitid ympiriston terveellislytti ja
turvallisuutta. Kouluyhteisolli on yhteniiset toimintatavat eri oppimisympiristoissi tapahtwvaa opetusta ja
vdlitunteja varten. Ed oppiaineiden opetukseen laadrtturja turoiliisousohpita noudatetan. Opetuksen jar_
jestaja varmistaa, etti oppilaan oppimisympiristo tyoelimiin tutustumisen aikana on turvallinen. Koulu-
ympdriston terveellisyytta )a fiwaldtsuutta seki kouluyhteison hyvinvointia edistetiin ja seurataan iatkuvas-
ti. Niitn arviordaan kolmen r,'uoden vilein toteutettavissa tarkastuksissa". Turvallisuuden edistdmiseen kuu-
luvat myos koulukulietuksia, tapaturmien ennaltaehkdisyi ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat.

5.4.3 Yksiliikohtainen oppilashuolto

Yksilokohtaisella oppilashuollolla tatkoitetaan opprlaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppi-
lashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja seki yksittiisti oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.22
Kouluteweydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset seki muut maaraakaistarkastukset ovat
osa yksilcikohtaista oppilashuoltoa ia niisti tehtdvit yhteenvedot tuottavat tietoa myos yhteisollisen oppi-
la shuollon toteuttamiseen.

Yksilokohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistii oppilaan kokonaisvaltaista kehitysti, ter-
veytta, hryinvointia ja oppimista. Tarkeata on mycis varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkiisy.
Oppilaiden yksilolliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon seki oppilashuollon tuen ra-
kentamisessa ettd koulun ariessa.

16 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 5 1 mom.

" Perusopetuslaki 47aS 1 mom. (1267 /2Ot3)
18 

Perusopetuslaki 29 5 1 mom. (L267 /2OL3)
1e Perusopetuslaki2g 5 4 ja 5 mom. (1267/2073)
20 

Oppif as- ja opiskelijahuoltolaki 13 5 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 5 3 ja 7 mom. (!26712O!3)
" Terveydenhuoltolaki (1326120!01 16 5 2 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelutervey-
denhuof losta sekii lasten ja nuorten ehkdiseviistd suun terveydenhuollosta (338/20Lll !2 I
22 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 5 1 mom.
Opetushallitus

Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen

Hagndskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, f6rnamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi



4 (e)

Yksilokohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekd ta{peen niin vaadessa huoltaian suostumuk-
seefltt. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet oteta n huomioon hinti koskevissa toimenpi-
teissi ia tatkaisuissa hdnen ikinsi, kehitystasonsa ia muiden henkilokohtaisten edellytystensi mukaisesti2a.

Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa laluottamuksellista. Tyo yn{estetitin niin, etti oppilas voi kokea
tilanteen kiireettomina 1a han tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyossi noudatetaan tietojen luor,'uttamista ja

salassapitoa koskevia sdinnoksii.

Asian kdsittely myos yksittiisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmissi 1a ryhman kokoonpano
perustuu oppilaan tai tarsrtttaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai. huoltajan yksiloidyln kirjallisella
suostumuksella asian kdsittelyyn voi osallistua tawtttavia oppilashuollon yhteistyotahoja tai oppilaan lihei-
sie.'s Ryhmin iisenilli on lisdksi oikeus pyrytda neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantun-
t1jorIta26.

Yksittiisti oppilasta koskevan asian kisittelysti asiantuntiiaryhmissi laaditaan oppilashuoltokettomus.
Ryhmin vastuuhenkilo hrlaa yksilokohtaisen oppilashuollon iirjestdmiseksi ja toteuttamiseksi valttamat-
tomit tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kiriauksia voivat tehdi myos muut asiantuntijaryhmin jdsenet.

Kertomus lzaditaan iatkuvaan muotoon, joka etenee aikaiirjestyksessi. Oppilas- ja opiskeliiahuoltolaki
edellyttii, etti kertomukseen kiriata 

^r1 
seuraavzt asiat:21

o yksittiisen oppilaan nimi, henkilcitunnus, kotikunta ia yhteystiedot seki alaikiisen oppilaan huolta-
jan tar muun laillisen edustajan nimi 1a yhteystiedot,

o kirjauksenparvamadtd seki kiriauksen tekiji ja hinen ammatti- tai virka-asemansa,
o kokoukseen osallistuneet henkilot ja heidin asemansa,
o asian arhe ja vireille parila,
. oppilaan tilanteen selvittimisen alkana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvityk-

set,

o toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyo eri tahoien kanssa seki aiemmat ja nykyiset tukitoimet,
o tiedot asian kisittelysti ryhmnn kokouksessa, tehdyt piitokset ja niiden toteuttamissuunnitelma se-

ke

. toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.

Jos sir,rrlliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisilt''vi,i ttetoja, astal<tgaar on lisiksi merkittivd miti
tietoia, kenelle sivulliselle ja mila perusteella tietoja on luor,'utettu.28

Oppilashuoltokertomukset seki muut oppilashuollon tehtivissd laaditut tai saadut yksittdistd oppilasta
koskevat asial<t\at tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen ldrjestajdvasta; henkilcjtietojen kisitte-
Iysta ja yllapitaa edelli mainittua rekisterii. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksit-
tdisti oppilasta taikka muuta yksityistd henkiloi, ovat salassa pidettivii,.2e

Kouluteweydenhuollon henkilosto ja psykologit l<trlaavat yksilokohtaisen oppilashuoltotyon siidetysti
potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasd oppilashuollon kuraattoritl<trlaavat asiakas-

tiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.3o

" Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinto 14/2O!3 vp.
2a 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 51mom.
2s 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 5 1 ja 2 mom.
26 

Oppif as- ja opiskelijahuoltolaki 19 S 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (52!/!999126 S 3 mom.
27 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 5 2 mom. ja 20 51, 3 ja 4 mom.
28 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 5 5 mom.
2s 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 21 5 1 mom. ja 22 51 mom.
30 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 5 2 mom., laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/Lgg2) 12 5 ja laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista (8L2/2OOO\
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Oppilaan yksilokohtaisen oppilashuollon jirjestdmiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovel-
vollisuuden estimitti oikeus saada toisiltaania luovuttaa toisilleen seki oppilashuollosta vastaavalle vtzn-
omaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat vilttimittomid yksilokohtaisen oppilashuollon jirjestimiseksi ja toteut-
tamiseksi3l. Lisiksi heilli on oikeus saada ja luor,'uttaa toisilleen sekd oppila an opett^j^lle, rehtodlle ja ope-
tuksen Ja\estdlalle oppilaan opetuksen asianmukaisen jirjestimisen edellyttimit valttamattomat tiedot32.
Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitd, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on valtta-
miton oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun
muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luor,'uttami-
selle olisikin edelli todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyon ia luottamuksen turvaamiseksi pyitaan ana
ensisiiaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa pidettdvin tiedon luor,'uttamiseen.

Jos oppilas siiltlT toisen opetuksen tai koulutuksen jdrjestdjin opetukseen tai koulutukseen, aikaisemman
opetuksen jd\estaJan on pyydettivi oppilaan tat tawrttaessa hinen huoltajansa suostumus siihen, etti uu-
delle opetuksen jitjestijille voidaan siirtid oppilashuollon asiakasrekistedsti sellaiset salassa pidettdvit
tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon iatkuvuuden kannalta33. Sen sijaan opetuksen jirjestimisen
kannalta vilttimittomit tiedot toimitetaan salassapidon estimitti viipymitti toiselle opetuksen larlestalalle
tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen jitiestdjdlle. Vastaavat tiedot voidaan antaa mycis uuden
op etuks en tai koulutuks en j itj estij in plynnosti.3a

5.4.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatta yhteistyossi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
tehtavla hoitavien viranomaisten kanssa". Oppilaille Jarlestetaan mahdollisuus osallistua opetussuunnitel-
man ia siihen liitt''vien suunnitelmien sekd koulun jdrjestyssidnncin valmisteluun. I(oulun oppilaskuntaa
kuullaan ennen niiden suunnitelmien'1a maaraysten vahvistamista.36 Valmistelutyosse tehdeen yhteistyotd
huoltaiien ia tawittaessa myos muiden viranomaisten ja yhteistyokumppaneiden kanssa.

Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka
yhdessi ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yh-
teistyossi. Suunnitelm at ov at:

o lasten ja nuorten hy'vinvointisuunnitelma, johon l<trjataan oppilashuoltoa koskeva osrrusut,
o paikalliseen opetussuunnitelmaan sisilty'vi kuvaus oppilashuollosta38 seki
o koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma3e.

Lasten ja nuorten hlwinvointisuunnitelma seki muut kunnan lasten ja nuotten hlwinvointia ja turvallisuutta
koskevat linjaukset otet^afi huomioon valmisteltaessa paikallisen opetussuunnitelman oppilashuoltoa kos-
kevaa osuutta seki koulukohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia.

31 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 5 2 mom.

32 
Perusopetuslaki 40 5 2 mom. (L288/20!31

33 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 5 3 mom.

3a 
Perusopetuslaki 40 5 4 mom.(128812O!3)

3s Perusopetuslaki15 g 2 mom. (477/2OO3l
36 

Perusopetuslaki 47a 5 1ja 3 mom. (1267 /2}t3l
37 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 5 ja lastensuojelulaki (4!7 /ZOO7) 12 5 1 mom.
38 

Perusopetuslaki 14 g 2 mom. (47712OO31
3e 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 5
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5.4.5 Paikallisesti pdiltettivdt asiat ia koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

Opetus suunnitelmaan sis iiltyvii kuvaus oppilashuollos ta

Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toi-
mintatavat. Siini miiritell;a,in opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan seki
koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laradintaa ohlaavat liniaukset. Oppilashuoltosuunnitelmien
laadintaa objaavltn linjauksiin on tarkoituksenmukaista sisillyttii suunnitelmien perusrakenne ra osa suun-
nitelmiin sisilty'visti asioista, iolloin turvata n suunnitelmien rittiva yhdenmukaisuus kaikissa kouluissa.
Yhteisie osuuksia tismennetian ja taydennet^ n koulukohtaisesu.

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelmaao

Opetuksen jnrlestdJdv^st^a siiti, ettd oppilashuollon toteuttamista, awiointia ja kehittimisti varten laadi-
taan koulukohtarnen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on Laadittava yhteistyossi koulun henkilos-
ton, oppilaiden ja heidin huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelma voi olla myos kahden tai useam-
man koulun yhteinen. Suunnitelma tail<tstetaan r,'uoden kuluessa siitd, kun kunnan lasten ja nuorten h)---
vointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyviksytdin kunkin kunnan
kunnanvaltuusto s sa i a tarkisteta an v ahinta,in kerran nelj is si vuodes s aot.

Oppilashuoltosuunnitelmaalaadtttaessa sovitaan menettelytavoista, ioilla koulun henkilostci, lapset ja huol-
tajat seki tarvittavilta osin yhteistyotahot perehdytetiin suunnitelmaan. Samalla sovitaan suunnitelmasta
tiedottamisesta edelli mainituille.

Koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan sisdhte tadn seuraavat asiat:

l. Oppikshuollon kokonaistaraeja kclnttriuixri oleuat oppilashuo/topaluelutt2

Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetiin arvio koulun oppilashuollon kokonaistarpeesta lakaytettavissi ole-
vista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tarkoituk-
senmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistarve iakaytettavrssi olevien oppilashuoltopalve-
lujen maan ilmoitetaan sen mukaisena, mita ne ovat suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota voidaan tarpei-
den muuttuessa tatkistaa.

Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee koulun kdytettdvissi olevien tesurssien kohdentamista yhtei-
scilliseen ja yksilokohtaiseen oppilashuoltotyohon sekd, oppilashuollon yhteistyohon. Awiossa otet^ n
huomioon oppilashuollon seurannassa, kehittimisessi ja toteuttamisessa vaadittava opetushenkilcistcin ja

oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden tyopanos. Arviossa hyodynnetdin monipuolisesti lasten ja

nuorten terveytti ja hyvinvointia seki elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisiksi huomioidaan kouluyhtei-
son ja -ympiriston tarpeet, asuinalueen erityispiirteet seki tehostettua ja erityistd tukea tarvitsevien oppilai-
den ma'ira koulussa. Arvion valmistelussa otetaafl huomioon mycis oppilailta ja huoltajilta sekd opetus- ja

oppilashuoltohenkilostcilti saatava tieto.

Oppilashuoltosuunnitelmaan sisillytetiin awio koulun kiytettdvissi olevista oppilashuoltopalveluista,loita
ovat kouluterveydenhuolto- seki psykologi- ja kwaattoripalvelut. Lisiksi suunnitelmassa kuvataan

o oppilashuollon palveluiden jirjestiminen ia sen edellyttimi tyon- 1a vastuunjako sekd palvelujen to-
teuttamises sa tawittava vhteistvo seki

a0 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 5

a1 
Lastensuojelulaki 12 5 1 mom.

a2 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 5 2 mom. 1-kohta
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. oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksittiisiin oppilaisiin, kouluyhteisoon ja yhteistyohon
liitty'viin tehtiviin sek;i oppilashuollon kehittimiseen ja seurantaan.

2. Yhteisiillinen oppilashwolto ja sen toimintatauatar

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisollisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee
o yhteisollisen oppilashuollon jirjestdminen ja sen toimintatavat kouluyhteison ja -ympiriston ter-

veellislyden, turvallisuuden j a hy'vinvoinnin edistimiseksi.

T aman lisdksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan
o koulukohtaisen oppilashuoltoryhmin toimintatavat jakaytannot,
o yhteistyo koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistivien tahojen kanssa yhteisolli-

sen oppilashuollon kehittdmises si,
o yhteistyo oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymdvaiheissa sekd jatko-opintojen suunnittelussa,
o yhteistyo jakaytanteet kouluympiriston terveellislyden ja turvallisuuden sekd kouluyhteison h)---

voinnin tatkastuksis sa,

o yhteistyci terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen vilili,
o jirjestyssddnnot,
o poissaoloien seuraaminen, niistd ilmoittaminen ja niihin puutturninen,
o tapaturmien ehkiiseminen sekl ensiavun jirjestiminen ja hoitoonohjaus,
. tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden piihteiden kdyton ehkdiseminen ja kdJttoon puuttuminen,
o koulukulietusten odotusaikoia ja turvallisuutta koskevat ohjeet,
o suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi vdkivallalta, kiusaamiselta laharnni'Iti seki
o toiminta ikillisissd kriiseissd ja uhka- lavaaratilanteissa.

Seuraavassa matiitelfa'in kahden viimeksi mainitun suunnitelman tarkempi sisilto:

a. Suunnitelma opprlaiden suoiaamiseksi vikivallalta. kiusaamiselta ia hdfuinniltb*

Oppilaiden suojaamiseksi vikivallalta, kiusaamiselta ja ha:r:nnala laaditzan suunnitelma. Siini oteta n
huomioon sekd oppilaiden keskiniiset etti oppilaiden ia aikuisten viliset r,'uorovaikutussuhteet koulus-
sa. Suunnitelmassa kuvataan:
o kiusaamisen, vikivallan jahaiinnin ehkiiseminen ja siihen puuttuminen,
o edelli mainittuien asioiden kdsittely yhteis6-, ryhma- ia yksilotasolla,
o yksilollinefl tuki, tawtttava hoito, muut toimenpiteet ja jilkiseuranta seki teon tekijdn etti sen koh-

teena olevan osalta,
o yhteistyci huoltajien kanssa,

o yhteistyo tarvittavien vfuanomaisten kanssa,
o suunnitelmaan perehdyttiminen ja siiti tiedottaminen henkilostolle, oppilaille, huoltajille ja yhteis-

tycitahoille seki
o suunnitelman piivittdminen, seuranta 1a arviotntt.

a3 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1-3 5 2 mom. 2-kohta

4 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 5 2. mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 5 3 mom. (t267 /2O!3)
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b. Toiminta ikillisissi kriiseissi ia uhka- ia vaaratilanteissa

Oppilashuoltosuunnitelmassa maaitella;in toiminta ikillisissi kriisei.ssi, uhka- lavaaratilanteissa. Kriisi-
suunnitelma valmistellaan yhteistyossd tarvittavien viranomaisten kanssa ottaefl huomioon muut uhka-,
vaan ja kdisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma4s. Suunnitelmassa kuvataan:
o kriisitilanteiden ehkiisy, niihin varautuminen ja toimint^t^y^t ikillisissi kriisitilanteissa,
o johtamisen pedaatteet, yhteistyo seki ryon- javastuunjako kriisitilanteissa ja niihin varauturnisessa,
o sisiisen ja ulkoisen seki koulun ja opetuksen jzrjestajan vilisen tiedottamisen ja viestinnan peiaat-

teet,
o psykososiaalisen tuen ja jdlkihoidon jdrjestdminen,
o suunnitelmaan perehdyttdminen ja siiti tiedottaminen henkilostcille, oppilaille, huoltajille ja yhteis-

tyotahoille,
o toimintavalmiuksien harjoittelu seki
o suunnitelman arviointi ja pdivittiminen.

3 . Yksiliikohtaisen oppilashuollon jcijestriminen a6

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilokohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee
o yksilokohtaisen oppilashuollon jfujestdminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimi-

sen seuraamiseksi ja edistimiseksi seki yksilollisen tuen toteuttamiseksi.

Timin lisdksi oppilashuolto suunnitelmas sa kuvataan
o yhteistyo kouluterveydenhuollon laaioissa terveystarkastuksissa,

oppilaan sairauden vaalulr:ian hoidon, edtyisruokavahontailiikityksen jdtjestdminen koulussa,

yhteistyo tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen seki sairaalaopetuksen yhteydessi,

oppilashuollon tuki kudnpitotangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epiimisen yhteydessi,

asiantuntijaryhmin kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen seki ryhmin yhteniiset menettely-
tavat yksittdisti oppilasta koskevan asian kisittelyssi,
oppilashuoltokertomusten laatiminen ja sdilytys sekzi'

yhteistyo koulun ulkopuolisten palveluien ja yhteistyokumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi,
lastensuoielu, erikoissairaanhoito ja poliisi.

Oppilashuollonlhnis4tanjarlesnruinen oppilaidenja heidcin huolt@iensa kanssat'

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyossi oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa ku-
v^t^afl oppilashuollon toimintatavat oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistimiseksi seki yhteistycin

idriestdmiksi. Suunnitelmassa kuvataan
. oppilaan ia huoltajan osallisuus yhteisollisen ja yksilokohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, to-

teuttamisessa ja arvioinnissa seki
o yhteisollisen ja yksilokohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen op-

pilaille, huoltajille ja yhteistyotahoille.

as 
Pefastuslaki (379/2}tl) 15 5 ja valtioneuvoston asetus pelastustoim esla (407/2O11) L ja 2 5

a6 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 5 2 mom. 2-kohta

a7 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 5 2 mom. 3-kohta

a

a

o

a

O

O

4.
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5. Oppilas huo ltosuunnite lm an tote afiaminen ja seuraaminen 
tt

Opetuksen ja\estala seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumistaae.

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksisn. NditA
ovat seurannasta vastuussa oleva taho koulussa, seurattavat asiat jakaytettavit menetelmit tietoien kokoa-
miseksi sekd seurannan aikataulu. Lisiksi kuvataan seurantatietojen kisittely ja hyodyntiminen koulun op-
pilashuollon kehittimisessi seki keskeisisti tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltaiille .1a tarvrttavllle
yhteistyotahoille.

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuks en JarjestaJan omavalvontaa kos-
kevaa tehtava'i. Opetuksen ja\estdja vast^ yhteistyossi opetustoimen ja sosiaali- ia terveystoimen oppi-
lashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan
toteutumisesta5l.

a8 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 $ 2 mom. 5-kohta

ae 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 g 4 mom.

to 
Haflituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2Ot3

s1 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 5 1 mom.
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