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ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3
OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTAMINEN

LUKU 5.3 Oppilashuolto

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kaytetatin oppilas- ia opiskelijahuoltolain kisitteiston sijasta
esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitysti oppilashuolto, opiskeliiasta kisitetti lapsi, oppilaitoksesta nimi-
tysti esiopetusyksikko tai esiopetus. Koulutuksen jirjestijdznvitataan kisitteelli opetuksen jdrjestijzit.

Lasten kehitysympiristcin ja esiopetuksen toimintaympitiston muutosten myotd oppilashuollosta on tullut
yhd tirkedmpi osa esiopetuksen perustoimintaa. Oppilashuolto liittyl' kiinteisti esiopetuksen tehtdr.'iin
edistdi lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksid. Oppilashuoltotyotd ohjaa lapsen edun ensisi-

iaisuus'.

Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttzizi'. Esiopetuksen
oppilashuolto koskee myos pidennetyn oppivelvollisuuden piirissi olevia lapsia. Oppilashuollolla tarkoite-
taan lapsen hyvin oppimisen, hyvin psyykkisen ja lysisen terveyden seki sosiaalisen hyvinvoinmn edrstd-

mistd ja yllipitdmistd seki niiden edellytyksid hsa;iva,i toimintaa esiopetusyhteisossi. Oppilashuoltoa toteu-
tetaan ensisiiaisesti ennaltaehkiisevinl, koko esiopetusyhteisoi tukevana yhteisolhseni oppilashuoltona.
Timdn lisiksi lapsilla on oikeus yksilokohtaiseen oppilashuoltoon.a Monialainen yhteistyo on oppilashuol-
lossa keskeisti. Oppilashuoltotyota ohyaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja
huoltaiaan seki heiddn osallisuutensa tukeminen.

Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liitty'vistd suunnitelmista sa,idettitin oppilas- ja opiskelijahuoltolais-
sa. Tissi lur,-ussa maarata)in oppilashuollon keskeisisti periaatteista, operustoimeen kuuluvan oppilashuol-
lon tavoitteista seki paikallisen opetussuunnitelman ja yksikkokohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatr-
misesta. Esiopetuksen toteuttamiseen kuuluvasta kasr,.un ja oppimisen tuesta matiratatin perusteiden lur,'us-
sa 4s.

5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyii

Oppilashuolto iariestetatin monialaisessa yhteistyossi opetustoimen ja sosiaali- ja teweystoimen kanssa
siten, etti siitd muodostuu toimivaiayhtenatnen kokonaisuus6. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyossi
lapsen jahanen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen iki ja edetlytykset.T Esiopetusyhteison tai las-
ten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitddn ratkaisuja yhdessd huoltajan kanssa.

Esiopetuksessa oppilashuolto on esiopetusyhteisossi tyoskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien
tyontekijoiden tehtivi. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteiscin hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilokun-

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

YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989
3 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 $ 4 mom.
a 

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

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki6 5
" Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 5 1 mom.
' Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 5 L mom.
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nalla.t Oppilashuollon palveluita ov^tpsykologi- ja kuraattoripalvelut sekd terveydenhoitopalvelut, jotka

Ja\estetaan terveydenhuoltolain mukaisina ikiryhmdlle suunflattuina neuvolapalveluina'. Niiden asiantunti-
joiden tehtdvit liitty-vnt niin lapseen, lapsen kehitysympdristoihin kuin yhteistydhon. Palveluia tarlotaan
siten, etti, ne ovat helposti saatavillalo. Palvelut Jatlestetazn lain edellyttimissd ma;ard,ajassatt.

Lapsen huoltajalle 
^nneta;art 

tieto kiytettdvissd olevasta oppilashuollosta laheiia ohjataanhakemaan tarvit-
semiaan oppilashuollon palveluja". Lapsen ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yh-
teistyo ja oppilashuollosta tiedottaminen lisii oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeu-
tumista. Eri ammattlryhmiin kuuluvien tyontekijoiden keskiniinen konsultaatio on iarkea tycimenetelmd
oppilashuollossa.

Oppilashuollon tavoitteet, tehtivit ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen
koulutukseen ulottuvan jatkumon. Esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen seki perusopetuksen vilinen
vuorovaikutus on tarkeaa pohdittaessa oppilashuollon toimintaa. Yhteniiset kiytinnot tukevat eri kehitys-
vaiheissa lapsen terveytti, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyon takenteita,
muotoja ja toimintatapoja kehitetiin esiopetusyhteisossi ja eri yhteistyotahoien kanssa. Kehittdmistyo
edellyttdi oppilashuollon suunnitelmallista arviointiar3.

Opp i la s h u o lto ry h m ci t' a

Opetuksen jarjestaja asetta oppilashuollon ohjausryhman ja yksikkokohtaiset oppilashuoltoryhmit. Yksit-
tiisti lasta koskevat asiat kdsitelliin tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmissi. Jokaisella kolmella

ryhmilld on omat tehtdvit ja niiden perusteella maaraygrva kokoonpano. I{aikki oppilashuoltoryhmdt ovat
monialaisia, mika tarkoittza etti ryhmissi on opetushenkilcjston lisiksi ikiryhmdlle suunnattuja terveyden-
hoitopalveluja seki psykologi- ja kutaattoripalveluia edustavia jdsenii sen mukaan kun kisiteltdvi asia edel-
Iytta'i.

Oppilashuollon ohiausryhmi vastaa opetuksen jarlestaJikohtaisen oppilashuollon yleisesti suunnittelusta,
kehittdmisesti, ohjauks esta l^ arvioinnista. Sille asetetut tehtivit voi hoitaa myos muu tehtiviin soveltuva
ryhm'i. Ohjausryhmd voi olla myos kahden tai usearnman opetuksen jarlestaJan yhteinen. Sama ryhmi voi
olla myos usearffnan koulutusmuodon kuten esi- ja perusopetuksen yhteinen.

\ksikkokohtainen oppilashuoltoryhmi v^sta esiopetuksen oppilashuollon suunnittelusta, kehittimisestd,
toteuttamis est^ l^ arvioinnista. Jos esiopetus jnrjestetiin koJun yhteydessi,, voi koulukohtainen oppi-
lashuoltoryhmi toimia myos esiopetuksen oppilashuoltoryhmini. Ryhmii johtaa opetuksen larjestalat
nimeimi edustaja. Opetuksen larjestaja ja oppilashuollon palveluja tsottavat talnot pd ttdvit yhdess" tyh-
min kokoonpanosta, tehtrivisti ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmi voi tarr.ittaessa kuulla asiantunti-
joita. Ryhmdn keskeinen tehtivi on yhteison hyvinvornnin ja turvallisuuden edistiminen seki muun yhtei-
s6llisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittiminen.

Asiantuntijaryhmd kootaan yksittdisen lapsen tai lapsiryhmin tuen tarpeen selvittdmiseksi ja oppilashuollon
palvelujen jdriestimiseksi. Ryhmin kokoaa se esiopetushenkilostcjn tai oppilashuollon palveluiden edustaja,

iolle asia tyotehdvien pefl.lsteella kuuluuls. Ryhmin monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen

8 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 g 1ja 2 mom.

e 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 5 3 mom. ja terveydenhuoltolaki (1326/2010) 15 5

t0 
Ed usku nnan sivistysva I iokunna n mieti ntd t4 I 2O73 vp.

" Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 $ ja 17 S
12 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 5 1 ja 2mom.
13 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 5
1a 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 g L - 4mom.
tt Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67 /ZO!3
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harl<tntaan ja kdsiteltdva'in asraan. Ryhmd nimeii keskuudestaan vastuuhenkilon. Asiantuntrjoiden rumei-
minen ryhmin jiseniksi ja muiden yhteistyotahojen tai lapsen liheisten osallistuminen ryhmdn q''oskente-
lyyn edellyt taa huoltajan suostumusta.

5.3.2 Yhteisiillinen oppilashuolto

Oppilashuolto on tdrked osa esiopetuksen toimintakulttuuria. \hteisollisessi oppilashuoltory-ossi seura-
taan, aritoidaan 1a kehitetiin esiopetusyhteison ia ryhmien hlwinvointia. Lisiksi huolehditaan esiopetus-
ympiriston teweellisllzdesti, turvallisuudesta ja esteettomprdestd'.r6 Yhteiscillisten toimintatapojen kehittd-
misessi tehdiin yhteistyciti varhaiskasvatuksen, neuvolan seki muiden kunnan lasten hyvinvointia edisti-
vien viranomaisten ja toimijoidefl kanssa.

Lasten ja huoltaiien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisollisessi oppilashuollossa tarkea:a ja hlwrn-
vointia vahvistavaa. Yhteisollinen oppilashuolto luo esiopetuksessa edellytyksii yhteenkuuluvuudelle, huo-
lenpidolle ia avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisddvdt toimintatavat edesauttavat myos ongelmren
ennalta ehkiisyi, niiden varhaista tunnistamista ja tarvtttavan tuen jirjestnmistd.

Lapsella on oikeus turvallisiin oppimisympiristciihinlt, loihin kuuluvat niin flysinen, pslykkinen kuin sosi-
aalinenkin turvallisuus. Opetuksen jirjestdmisen lihtokohtana ofl lasten ja henkilokunnan turwallisuuden
varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistdd tyoradtaa. Opetuksen jarjestaja laatii suun-
nitelman lasten suojaamiseksi vikivallalta, kiusaamiselta ia hdfuinniltd osana yksikkokohtaista oppilashuol-
tosuunnitelmaa. Opettaia, piivnkodin johtaja tai rehtori ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen
tai kotiin tapahtuneesta hiirinndsti., kiusaamisesta tai vikivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajrlle.'*

Rakennuksesta seki opetustiloista ia -valineisti huolehtiminen ylnpitnn ympiriston terveellisll'tta ja tur:ral-
lisuutta. Turvallisuuden edistdmiseen kuuluvat myos esiopetuksen kuljetuksta, tapaturmien ehkdisyi ja tte-
totuwallisuutta koskevat toimintatavat. I(un esiopetus jarjesteti;in koulussa, oteta n myos esiopetus huo-
mioon kouluympiriston terveellislyden ja turvallisuuden seki yhteison hyvinvoinnin tatkastuksissato.

5.3.3 Yksiliikohtainen oppilashuolto

Yksilokohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan
. lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka jirjestetddn terveydenhuoltolain mukaisrna rki-

ryhmille suunnattuina neuvolapalveluina,
. oppilashuollon psykologi- ja kuraattotipalveluja seki
o yksittdis tti lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.to

Yksilokohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistdi lapsen hyvinvointia ja oppimrsta seki ko-
konaisvaltaista kasr,.ua, kehitysti ja teweytta. Esiopetuksen oppilashuollolla on tirkei merkitys varharsen
tuen turvaamisessa ia ongelmien ehkiisyssi. Lasten yksilolliset edellytykset,voimavarat ja tarpeet otetaan
huomioon seki oppilashuollon tuen rakentamisessa etti esiopetuksen arjessa.
Yksilokohtainen oppilashuolto esiopetuksessa perustuu aina huoltajan suostumukse.ntt. Huoltajan osalU.-

suutta tuet^an ja mielipiteitd kuullaan lapsen yksilokohtaisen oppilashuollon toteuttamisessa. Lapsen osal-
lisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon hdnta koskevissa toimenpiteissd ja ratkaisuissa

16 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki4 5 1mom.

17 Perusopetuslaki 29 5 1 mom. (7267 /2o!3)
18 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 I 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 5 3 ja 7 mom. (1267 /2}t3l
te Terveydenhuoltolaki (L326/2O!O) 16 5 2 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelutervey-
denhuollosta sekd lasten ja nuorten ehkdisevdsti suun terveydenhuollosta (338/2011) 12 5
20 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 5 1 mom.
21 

Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintci L4/2O13 vp.
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hinen ikdnsi, kehitystasonsa ja edellytystensi mukaisesti". Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja

luottamuksellista. Oppilashuoltotyo Jarjesteta;in niin, ettd lapsi voi kokea tilanteen kiireettcimdna ja han
hrlee kuulluksi. Tyossd noudatetaan tietojen luor,'uttamista ja salassapitoa koskevia siinnoksii.

Asian kisittely myos yksittiisen lapsen tueksi koottavassa asiantuntijaryhmdssi '1a rylnm;in kokoonpano
perustuu huoltajan suostumukseen. Huoltajan yksiloidyln kfujallisella suostumuksella asian kisittell,yn voi
osallistua tawittavia oppilashuollon yhteistyotahoia tai lapsen liheisii.23 Ryhmdn jiseniltn on [sdksi oikeus
pyytad neuvoa lapsen asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantun t1jo:il1a24 .

Yksittdisti lasta koskevan asran kisittelysti asiantuntiiaryhmdssi laaditaan oppilashuoltokettomus. Ryhmin
vastuuhenkilo l<tgaa yksilokohtaisen oppilashuollon jdtjestdmiseksi ja toteuttamiseksi valttim;ittomit tiedot
oppilashuoltokertomukseen. Kiriauksia voivat tehdd myos muut asiantuntijaryhmin jisenet. I(ettomus
laaditaan latkuvaan muotoon, joka etenee aikajirjestyksessd. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellytti:i,, ettd.

kertomukseen kiriataan seuraavat asiat: t5

o yksittiisen lapsen nimi, henkilcitunnus, kotikunta ja yhteystiedot seki huoltajan tai muun laillisen
edustajan nimi ja yhteystiedot,

r kiriauksen piivimidtd seki kirjauksen tektla ya hdnen ammatti- tai virka-asemansa,
o kokoukseen osallistuneet henkilot ja heidin asemansa,
o asian athela vireille panlja,
. lapsen dlanteen selvittimisen alkana toteutetut toimenpiteet kuten awiot, tutkimukset ja selvitykset,
o toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyo eri tahojen kanssa seki aiemmat ja nykyiset tukitoimet,
o tiedot asian kisittelysti ryhmin kokouksessa, tehdyt pddtokset ja niiden toteuttamissuunnitelma se-

ka
. toteuttamisesta ia seurannast^ v^staav^t tahot.

Jos sir,'ulliselle annetaan oppilashuoltokettomukseen sisiltl'vi;i netoja, asiakriaan on lisdksi merkittivi mitd
tietoja, kenelle ja mila perusteella xetoja on luor,'utettu.26

Oppilashuoltokertomukset sekd muut oppilashuollon tehtdvissi laaditut tai saadut yksittdisti lasta koskevat
asiakkjat tallennetaan oppilashuoltotekisteriin. Opetuksen jarlestaJa vastaa henkilotietojen kdsittelysti ja

yllapttiri, edelld mainittua rekisterid. Oppilashuoltorekistedin tallennetut tiedot, iotka koskevat yksittiisti
lasta taikka muuta yksityisti henkiloi, ovat salassa pidettavla.21

Terveydenhuollon henkilcistci ia psykologitki4aavat yksilokohtaisen oppilashuoltotyon siidetysti potilas-
kertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Oppilashuollon kuraattottt l<triaavat asiakastiedot kuraattodn
asiakaskettomuks een.'8

Lapsen yksilokohtaisen oppilashuollon jirjestdmiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvolli-
suuden estimittd oikeus saada toisiltaan ja luo'u-uttaa toisilleen seki oppilashuollosta vastaavalle viranomai-
selle sellaiset tiedot, iotka ovat vilttdmittomin yksilokohtaisen oppilashuollon jdrjestimiseksi ja toteuttami-
seksi'e. Lisiksi heilld on oikeus saada 1a luo.r,'uttaa roisilleen seki lapsen opettaialle, rehtodlle tai pdivikodin
johtajalle ja opetuksen latlestayalTe lapsen opetuksen asianmukaisen jirjestimisen edellyttimit vilttimitto-

22 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 5 1 mom.

23 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 g 1ja 2 mom.

2a 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 5 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 26 5 3 mom.

2s 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 S 2 mom. ja 20 5 1, 3 ja 4 mom.

25 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 5 5 mom.

27 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 21 S 1 mom. ja 22 51 mom.

28 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 $ 2 mom., laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/Igg2) 12 5 ja laki sosiaalihuollon

asiakkaan asemasta ja oikeuksista (872/2OOO)
2s 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 5 2 mom.
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mit tiedot3n. Ti.don luor,'uttaia joutuu harkitsemaan esimerkjksi siti, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka
on vilttimiton lapsen tai muiden lasten turvallisuuden vamistamiseksi. Luovutettava tieto r.oi koskea
muun muassa sellaista lapsen saitautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luol'ut-
tamiselle olisikin edelli todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyon ja luottamuksen turvaamiseksi pyritdin
aina ensisiiaisesti hankkimaanhuoltajan suostumus salassa pidettivin tiedon luor,'uttamiseen.

Jos lapsi siirtlT toisen opetuksen Ja\estalan opetukseen, aikaisemman opetuks en larjestajan on prrydettdvi
lapsen huoltaian suostumus siihen, etti uudelle opetuksen jitjestdjille voidaan siirtii oppilashuollon asia-
kasrekistetisti sellaiset salassa pidettdvdt tiedot, iotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannal-
ta31. Sen sijaan opetuksen jitiestimisen kannalta vilttimittomit tiedot toimitetaan salassapidon estdmdttd
viipymitti toiselle esi- tai perusopetuksen jirjestdjille. Vastaavat tiedot voidaan antaa myds uuden esi- tai
perusopetuksen idriestijdn p11'nnostd. r:

5.3.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

Esiopetuksessa opetussuunnitelma ttilee myos oppilashuollon osalta laatia yhteistyossi kunnan sosiaali- ja
teweydenhuollon tehtdvid hoitavien vfuanomaisten kanssa33. Valmistelutyossi tehdiin yhteistyotzi huoltaji-
en )a taritttaessa mycis 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 ovat

o kunnan lasten ia nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon l<ttiataan oppilashuoltoa koskeva os,rrlst'
o paikalliseen opetussuunnitelmaan sisilt'-vd kuvaus oppilashuollosta's sekd
o yksikkokohtainen oppilashuoltosuunnitelma36.

Lasten ja nuotten hyvinvointisuunnitelma seki muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvorntia, ten'e1-ttd ja
tuwallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen opetussuunnitelman oppr-
lashuoltoa koskevaa osuutta seki yksikkokohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia.

5.3.5 Paikallisesti peetettevet asiat ia yksikkiikohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

Opetussuunnitelmaan s is ?iltyvii kuvaus oppilas huollos ta

Opetussuunnitelmassa kuvataan esiopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimrn-
tatavat. Siind mndritellddn opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten hy'vinvointisuunnitelmaan sekd I'k-
sikkokohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laadtntaa ohlaavat liniaukset. Oppilashuoltosuunnitelmien
laadintaa ohjaaviin liniauksiin on tarkoituksenmukaista sisillyttii suunnitelmien perusrakenne ja osa suun-
nitelmiin sisilty'vistd asioista, jolloin i)rva;t^ n suunnitelmien rittava yhdenmukaisuus kaikissa yksikoissd.
Yhteisii osuuksia tismennetian ja taydenfleta n yksikkokohtaisesti.

30 Perusopetuslaki40 5 2 mom. (!288/20t3)
31 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 5 3 mom.
32 Perusopetuslaki40 g 4 mom. (!288/2013)
33 Perusopetuslaki 15 5 2 mom. (477/2003)
3aOppilas- ja opiskelijahuoltolakifZ $ ja lastensuojelulaki(4!7/2OO7)!251mom.
3s Perusopetuslaki14 g 2 mom. (477/2.OO3l
36 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 5
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Yksikkrikohtainen oppilashuoltosuunnitelma3T

Opetuksen Jarlestalavastaa siiti, ettd oppilashuollon toteuttamista, awtointta ja kehittimisti varten laadi-
taan yksikkokohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyossd esiopetuksen
henkiloston, huoltaiien ja lasten kanssa. Oppilashuoltosuunnitelma voi olla myos kahden tai useamman
esiopetusyksikon yhteinen. Suunnitelma tatkistetaan l'uoden kuluessa siiti, kun kunnan lasten ja nuotten
hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyviksytidn kunkin kun-
nan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaanvahinta,in keran nelidssi r,'uodessa38.

OppilashuoltosuunniteLmaalaadrttaessa sovitaan menettelytavoista, joilla esiopetuksen henkilosto,lapset ja
huoltajat sekd tarvittavilta osin yhteistyotahot perehdyteta tt suunnitelmaan. Samalla sovitaan suunnitel-
masta tiedottamisesta edelli mainituille.

\ksikkokohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan sisdllyteta:dn seunavat asiat:

/ . Oppilashaollon kokonaistarue ja kcltnniuissci oleuat oppilashuohopaluelut 
)e

Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetdin arvio esiopetusyksikon oppilashuollon kokonaistarpeesta jakaytet-
tdvissi olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saata.i,'uuden varmistamiseksi ja toiminnan
tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistawe lakaytettdvissi olevien oppi-
lashuoltopalvelujen mti'ira ilmoitetaan sen mukaisena, mitki ne ovat suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota
voidaan tarpeiden muuttuessa tarkistaa.

Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee esiopetuksen kiytettivissi olevien resutssien kohdentamista
yhteistilliseen ja yksilokohtaiseen oppilashuoltotyohon seki oppilashuollon yhteistyohon. Arviossa huomi-
otdaan oppilashuollon seurannassa, kehittdmisessi ja toteuttamisessa vaadittava opetushenkilostcin ja oppi-
lashuollon palveluiden asiantuntijoiden tyopanos. Awiossa hycidynnetiin monipuolisesti lasten teweytt'i ja

hJ'vinvointia seki elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisdksi huomioidaan esiopetusyhteison ja -ympiriston
tarpeet, asuinalueen erityispiirteet seki tehostettua ia erityistn tukea tarvitsevien lasten matira esiopetukses-
sa. Arvion valmistelussa otetaan huomioon myos lapsilta jahuoltaiilta seki esiopetuksen ja oppilashuollon
henkilostoltd saatava tieto.

Oppilashuoltosuunnitelmaan sisdllytetdin arvio esiopetuksen kiytettdvissd olevista oppilashuoltopalveluis-
ta, joita ovat ikiryhmille tarkoitetut neuvolapalvelut seki psykologi- ja kuaattodpalvelut. Lisiksi suunni-
telmassa kuvataan:

o oppilashuollon palveluiden jarlestamtnen ja sen edellyttimi tyon- ja vastuunjako seki palvelujen to-
teuttamises sa tawrttava monialainen yhteistyo seki

o oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittiisiin lapsiin, yhteisoon ja yhteistyohon liitty'viin
tehtdviin seki oppilashuollon kehittimiseen ja seurantaan.

2. Yhteisiillinen oppilashuolto ja sen toinintatauat a0

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteiscillisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee
o yhteiscillisen oppilashuollon jirjestiminen ja sen toimintatavat esiopetusyhteiscin ja -ympiriston

teweellisyyden, turvallisuuden ia hyvinvoinnin edistimiseksi.

37 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 5

38 Lastensuolelulaki (4!7/2OO7)12 5 1 mom.
3e 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 5 2 mom. 1-kohta
a0 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 5 2 mom. 2-kohta
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Timdn lisiksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan
o yksikkokohtaisen oppilashuoltoryhmin kokoonpano ja toimintat^v^t,
o oppilashuollon yhteistyo muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa seki edtyisestr esiope-

tuks en siirtymd.vaiheis sa,

o yhteistyci esiopetuksen ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistdr.ien tahojen kanssa yhter-
scillisen oppilashuollon kehittdmisessd,

o tapaturmien ehkdiseminen seki ensiar,'un jirjestiminen ja hoitoonohiaus,
o esiopetuksen kuljetusten odotusaikoia ja tuwallisuutta koskevat ohjeet,
o suunnitelma lasten suojaamiseksi vikivallalta, kiusaamiselta ia hiirinndlti sekd
o toiminta ikillisissd kriiseissi ja uhka- javaarattlanteissa.

Seuraavassa maaritelh;in kahden viimeksi mainitun suunnitelman tarkempi sisilto:

a. Suunnitelma lasten suojaamiseksi vikivallalta, kiusaamiselta ia hiirinniltial

Lasten suojaamiseksi vikivallalta, kiusaamiselta ja ha:dnnalta laaditaan suunnitelma. Siind otetaan huo-
mioon seki lasten keskindiset etti lasten ja aikuisten viliset vuorovaikutussuhteet esiopetuksessa.
Suunnitelmass a kuvataan :

o kiusaamisen, vikivallan jahattnnin ehkiiseminen ja siihen puuttuminen,
o edelli mainittuien asioiden kisittely yhteisci-, ryhmi- ja yksilcitasolla,
o yksilollinen tuki, tawtttava hoito, muut toimenpiteet ja jilkiseuranta seki teon tekrjan etti sen koh-

teena olevan osalta,
o yhteistyo huoltajien kanssa,

o yhteistyo tarvittavien vitanomaisten kanssa,
o suunnitelmaan perehdyttdminen ja siiti tiedottaminen henkilostolle, lapsille, huoltajille ja yhteisWo-

tahoille seki
o suunnitelman pdivittdminen, seuranta ia arviointi.

b. Toiminta ikillisissd kriiseissd ia uhka- ia vaaratilanteissa

Oppilashuoltosuunnitelmassa maaitellaan toiminta ikillisissh kriiseissi, uhka- javaaratilanteissa. I{riisi
suunnitelma valmistellaan yhteistyossi tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomi.oon muut uhka-,
vaan ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelfira42. Suunnitelmassa kuvataan:
o kdisitilanteiden ehkiisy, niihin varautuminen ja toimint^t^v^t ikillisissd kdisitilanteissa,
o johtamisen periaatteet, yhteistyo sekd tyon- iavastuunjako kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa,
o sisdisen ja ulkoisen seki esiopetuksen ja opetuksen jaqestajan vilisen tiedottamrsen ja viestinnan

periaatteet,
o psykososiaalisen tuen ja jilkihoidon iirjestiminen,
o suunnitelmaan petehdyttdminen ia siiti tiedottaminen henkilostolle, lapsille, huoltajille ja yhteisrl-o-

tahoille,
o toimintavalmiuksien harioittelu seki
o suunnitelman arviointi ja pdivittdminen.

a1 
Oppif as- ja opiskelijahuoltolaki 13 5 2. mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 5 3 mom. (1267 /ZOL3''

42 
Pefastusfaki (379 /zot:-) 15 5 ja valtioneuvoston asetus pelastustoim esta (4o7/2011) 1 ja 2 5
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3. Y ksi lti ko h taise n oppilas h uo / lo n j ciry'e stci m i n e r r r

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilokohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee
o yksilcikohtaisen oppilashuollon idrjestdminen lapsen kehityksen, hywinvoinnin ja oppimisen seu-

taamiseksi ja edistimiseksi seki yksilollisten tukitoimien toteuttamiseksi.

T am;in lisiksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan
o yhteistyd' tehostetun ja erityisen tuen seki sairaalaopetuksen yhteydessi,
. lapsen sairauden vaatfman hoidon, erityisruokavalion tai liikityksen jirjestdminen esiopetuksessa,
o esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen eldmintilanteesta johtuvissa vaikeuksissa kuten perhe- ja

lihisuhdevikivalta tai piihde- j a mielenterveysongelmat,
o asiantuntijaryhmin kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen seki ryhmdn yhtendiset menettely-

tavat yksittiisti oppilasta koskevan asian kisittelyssi,
. oppilashuoltokertomusten laatiminen ja sdilytys seki
o yhteistyo esiopetuksen ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyokumppaneiden kanssa kuten perheneu-

vola, lastensuoielu ia erikoissairaanhoito.

1. Oppilashuollon t hteistltiin jnje stciminen lasten ja huo ltalien kan ssa "

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyossi lasten ia huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan
esiopetuksen oppilashuollon toimintatavat lasten ja huoltajien osallisuuden edistimiseksi seki yhteistyon
jdrjestdmiksi. Suunnitelmassa kuvataan

o lapsen jahuoltajan osallisuus yhteiscillisen ia yksilokohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteut-
tamisessa ja arvioinnissa sekd

o yhteiscillisen ja yksilokohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen
huoltajille ja yhteistyotahoille.

5. Oppi/ashuo /tosuannitelm an toteattamin e n ja se u raarn i n e n 
t'

Opetuksen jarlesaja seutaa esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman toteutumistaa6.

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ia seuraamiseksiot. Naita
ovat seurannasta vastuussa oleva taho esiopetuksessa, serffattavat astat jakaytettavat menetelmit tietojen
kokoamiseksi sekd seruanflan aikataulu. Lisiksi kuvataan seurantatietojen kisittely ja hyodyntiminen esi-

opetuksen oppilashuollon kehittdmisessi seki keskeisisti tuloksista tiedottaminen lapsille, huoltajille ja

tarvittaville yhteistyotahoille.

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetukset jarjestaJan omavalvontaa kos-
kevaa tebtava'i. Opetuksen larlesta)avastaa yhteistyossi opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppi-
lashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan
toteutumisestaa8.

a3 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 $ 2. mom. 2-kohta

4 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 5 2. mom. 3-kohta

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

a6 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 I 4 mom.

ot 
Haf lituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013

a8 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 5 1 mom.
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