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1 JOHDANTO
Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa
kouluyhteisössä. Sitä toteutetaan sekä koko koulua tukevana monialaisena yhteisöllisenä että yksilökohtaisena oppilashuoltona yhteistyössä oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen
sekä muiden tahojen kanssa.
Oppilas/opiskelija saa tarvittaessa tukea kuraattorilta, psykologilta, terveydenhoitajalta tai lääkäriltä, joiden
puoleen voi maksutta ja luottamuksellisesti kääntyä. Oppilas- ja opiskelijahuollossa toimivat henkilöt työskentelevät tarvittaessa yhdessä sekä tekevät yhteistyötä muiden lasten ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa.
Oppilashuollon tavoitteena on:
 edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
 edistää oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuutta
 ennaltaehkäistä ongelmien syntyä
 edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä,
yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä
 turvata varhainen, matalan kynnyksen tuki
 tukea yksilöä kouluyhteisöä kehittämällä
 tukea opettajan työtä
Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen
koulutukseen ulottuvan jatkumon. Koulutusasteiden yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.
Oppilas tarkoittaa tässä käsikirjassa perusopetuksen oppilaiden ohella myös esiopetuksen lapsia. Opiskelija
tarkoittaa lukion opiskelijoita. Koulu puolestaan tarkoittaa esiopetusta järjestäviä yksikköjä, peruskouluja ja
lukiota. Käsikirja kattaa oppilashuoltolain mukaisesti esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen.
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2 OPPILASHUOLLON LÄHTÖKOHDAT
2.1 Oppilashuoltoa ohjaavat säännökset
Mänttä-Vilppulan kaupungin oppilas- ja opiskelijahuolto perustuu oppilashuoltolakiin (1287/2013). Oppilashuoltolaki pyrkii turvaamaan oppilaille riittävät ja yhdenvertaiset oppilashuoltopalvelut. Laki pyrkii turvaamaan myös oppilashuoltopalvelujen riittävän laadun ja saavutettavuuden. Laki kattaa opiskelijahuollon esiopetuksessa, perusopetuksessa sekä lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Laki korostaa oppilashuoltoa
kokonaisuutena koulutaipaleen alusta toisen asteen loppuun saakka. Oppilashuolto liittyy kunnassa olevaan
lastensuojelulain mukaiseen hyvinvointisuunnitelmaan.
Oppilashuoltolaki korostaa oppilashuollon toteuttamista monialaisena yhteistyönä, jossa pyritään arvioimaan oppilashuoltotarve ja löytämään soveltuva ja riittävä tuki. Oppilashuoltolaissa on määritelty kunnan
oppilashuoltotyön eri tasojen tehtävät ja roolit. Kunnan tasolla oppilashuoltotyötä johtaa ja koordinoi oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmä. Kouluissa on omat koulukohtaiset monialaiset oppilashuoltoryhmät
ja tarvittaessa yksittäisen oppilaan asioita käsittelevät erikseen kokoontuvat monialaiset asiantuntijaryhmät. Eri tasojen oppilashuollosta vastaaville ryhmille on nimetty vastuuhenkilöt.
Oppilashuoltolaki korostaa kunnan oppilashuollossa ennaltaehkäisevää ja kouluhyvinvointia lisäävää työtä.
Oppilashuoltotyö toteutuu yksilö, kouluyhteisö ja yhteistyötasoilla. Oppilashuollon piiriin ja palveluihin kuuluvat kouluterveydenhuollon palvelut sekä kuraattorin ja psykologin palvelut. Oppilashuoltolain mukaan
oppilashuoltopalvelut on järjestettävä lain mukaisissa määräajoissa. Laissa korostetaan oppilaan ja hänen
huoltajiensa osallisuutta ja kuulluksi tulemista oppilashuoltoprosesseissa. Oppilashuollon palveluista ja käytänteistä tulee tiedottaa oppilaille ja huoltajille.
Oppilashuollossa tarkastellaan ja toteutetaan aina oppilaan etu huomioiden. Tärkeitä periaatteita oppilashuollossa ovat luottamuksellisuus, avoimuus sekä oppilaiden ja huoltajien kunnioitus. Laissa on määritelty
se, että alaikäisten opiskelijoiden huoltajia on aina kuultava ja informoitava, kun heidän lastensa asioita käsitellään opiskelijahuollossa. Mänttä-Vilppulan kaupunki tarjoaa oppilaille ja opiskelijoille riittävät laissa
määritellyt oppilashuollon palvelut monialaisen oppilashuollon yhteistyön kautta.

2.2 Mänttä-Vilppulan oppilas- ja opiskelijahuollon opetussuunnitelma
Monialaisena yhteistyönä laadittavat oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelmat ohjaavat oppilas- ja opiskeluhuollon suunnittelua ja toteutusta. Näitä suunnitelmia ovat:
 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman oppilas- ja opiskeluhuoltoa koskeva osuus
 Mänttä-Vilppulan perusopetuksen opetussuunnitelman luku 30 ja lukion opetussuunnitelman luku
4.
 Koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat
KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Rehtori laatii suunnitelman yhteistyössä henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa, sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.
Suunnitelma liitetään koulun toimintasuunnitelmaan, joka tehdään syyslukukauden alussa. Suunnitelma
tarkistetaan vuoden kuluessa kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkistamisesta.
Suunnitelmien perusrakenne
 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
 Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
 Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
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Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman tarkemmat kuntakohtaiset linjaukset, suunnitelman perusrakenne ja yhtenäiset käytänteet esitetään oppilashuollon käsikirjassa.
OPPILASHUOLTORYHMÄT
Oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmä
Ohjausryhmä vastaa oppilas- ja opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjausryhmä kokoaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman oppilas-huolto-osuuden sekä
toimeenpanee ja toteuttaa päätettyjä suunnitelmia. Ryhmän kutsuu koolle sivistysjohtaja.
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä
Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano määritellään koulun toimintasuunnitelmassa. Ryhmää
johtaa rehtori. Ryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa.
Asiantuntijaryhmä
Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä, jossa on läsnä
oppilaan asian käsittelyyn välittömästi liittyvät henkilöt. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka kirjaa tiedot asian käsittelystä oppilashuoltokertomukseen. Opetuksen järjestäjä vastaa
henkilötietojen käsittelystä ja koulut ylläpitävät oppilas-huoltorekisteriä, jossa on oppilashuoltokertomukset ja muut oppilashuollolliset yksilökohtaiset asiakirjat.

2.3 Oppilas- ja opiskelijahuollon painopisteet (vuosittain tarkistettava)
Painopistealueet vahvistetaan jokaisen lukuvuoden alussa elokuussa ja lisätään käsikirjaan vuosittain.
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3 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
3.1 Oppilas- ja opiskeluhuolto Mänttä-Vilppulassa

3.2 Koulun toiminta
Koulun toiminnan avulla
 tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön
syntymistä
 edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä
 edistetään kouluyhteisön hyvinvointia
 tuetaan oppimista ja hyvinvointia sekä
 tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.
Koulun hyvä arki
Koulun hyvä arki tukee yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia. Niihin kuuluvat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Koulun hyvän arjen lähtökohtana on oppilaiden ja koulun henkilökunnan hyvinvoinnin
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takaaminen kaikissa tilanteissa. Koulun hyvä arki koostuu kaikkien yhteisestä hyvinvoinnista. Hyvinvointiimme vaikuttavat esimerkiksi koulun yhteiset säännöt ja niiden noudattaminen, riittävä lepo, ruokailu
sekä luottamus koko koulun henkilöstön ja oppilaiden kesken.
Turvallisuus
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai
väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille.
Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja
turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja
välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Opetuksen järjestäjä varmistaa, että oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan jatkuvasti. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa. Turvallisuuden edistämiseen
kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat.
Kun koulua on kohdannut äkillinen onnettomuus, on kouluilla mahdollisuus saada tukea. Kriisitilanteissa
koulu voi ottaa yhteyttä kunnan oppilashuollon ohjausryhmän nimeämiin tukihenkilöihin. Koulut laativat
järjestyssäännöt yhteistyössä oppilaiden kanssa. Ne löytyvät koulujen peda.net sivuilta sekä lukuvuositiedotteista.
Kouluilla on käytössä kriisisuunnitelma.
Kouluruokailu
Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu,
täysipainoinen maksuton ateria. Kouluruokailu tarjoaa oppilaalle monipuolisen ja vaihtelevan aterian jokaisena koulun työpäivänä. Kouluruokailun suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia ravitsemussuosituksia ja ohjeita. Kouluruokailun tavoitteena on ylläpitää jaksamista ja työtehoa sekä opastaa
terveellisiin ruokatottumuksiin. Ruokalassa on esillä malliannos. Periaatteena on, että oppilas ottaa jokaista
ruokalajia edes hiukan. Allergiat ja muut erityisruokavaliot huomioidaan ruokailussa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville oppilaille on tarjottava välipala. Joillakin kouluilla on tarjolla myös maksullinen välipala iltapäivällä.
Kouluruokailussa opetellaan hyviä tapoja. Opettajan tehtäviin kuuluu ruokailun valvonta, ohjaaminen ja tapakasvatus. Alakoulussa opettaja ruokailee yhdessä valvottavan luokan kanssa. Yläkoulussa jokainen opettaja valvoo osaltaan ruokailua. Lukiossa tällaista valvontavelvollisuutta ei ole, mutta tarvittaessa epäkohtiin
puututaan yleisellä ohjauksella.
Välituntitoiminta
Välituntitoiminnalla pyritään aktivoimaan koulupäiviä. Lasten ja nuorten fyysisellä aktiivisuudella on havaittu olevan yhteyttä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä oppimiseen. Liikkumisella on myönteinen
vaikutus sosiaalisiin suhteisiin ja positiiviseen kouluilmapiiriin. Hyvät sosiaaliset suhteet ja positiivinen kouluilmapiiri puolestaan tukevat oppimista, motivaatiota, koulutyöstä suoriutumista sekä viihtyvyyttä koulupäivän aikana. Liikunnan lisääntymisen välitunneilla on havaittu parantavan työrauhaa.
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Koululaisten fyysistä aktiivisuutta välitunneilla on lisätty järjestämällä koulupäivän aikana pitkiä välitunteja
sekä ohjattua välitunti (välkkäri) -toimintaa. Yläkouluissa on sovittu koulun liikuntavälineiden ja -tilojen ohjatusta käytöstä välitunneilla. Poikkeusohjelmaa lukuun ottamatta välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona.
Koulukuljetus
Perusopetus järjestetään yleisimmin lähikoulussa niin, että koulumatkat olisivat mahdollisimman turvallisia
ja lyhyitä.
Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai
saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on
lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää
enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttä-nyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Odotusajaksi kuljetusoppilaille järjestetään koululla valvonnan alaista koulutyötä
tukevaa toimin-taa. Oppilas voi osallistua tukiopetukseen, kerhotyöhön tai muihin koulutyötä tukeviin tilaisuuksiin.
Kerhot
Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää kerhotoimintaa. Perusopetuksen tavoitteiden
mukaisesti kerhotoiminnan tulee tukea oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä.
Kerhotoiminnan tulee tarjota monipuolista, lasta ja nuorta arvostavaa toimintaa sekä tilaisuuksia myönteiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet tulee
kirjata opetussuunnitelmaan. Kerhot ovat oppilaille vapaaehtoisia.
Kerhotoiminnan tavoitteet ovat:
 kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
 lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
 mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen
 mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen
 luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen
 lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan
 mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen
 harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen.

3.3 Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut
Oppilashuollon palvelut ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niillä tarkoitetaan psykologi- ja kuraattoripalveluita sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluita.
Mänttä-Vilppulan kaupungin koulupsykologi- ja -kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden ja koko koulu- tai
oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä opettajien ja muun henkilöstön kanssa.
Kouluterveydenhuollon palvelut tuottaa Pihlajalinna. Kouluterveydenhuolto on osa kunnallista perusterveydenhuoltoa, johon sisältyvät terveyden- ja sairaanhoitopalvelut. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea kouluyhteisössä lasta ja nuorta kasvussa ja kehityksessä aikuiseksi, joka arvos-taa terveyttään, luottaa
itseensä ja osaa tehdä terveyttä edistäviä valintoja.
Kouluterveydenhuolto-, psykologi- ja kuraattoripalvelut on esitelty tarkemmin luvussa 5.
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3.4 Muita tukipalveluja / yhteistyötahoja
Perheneuvola
Perheneuvola palvelee mänttä-vilppulalaisia ja juupajokisia lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lapsen psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perheen vuorovaikutusongelmissa. Lasten asioissa palvelut
on tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Perheneuvolaan voi ottaa itse yhteyttä, kun
 haluaa tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen, esim. tunteiden säätelyyn ja rajojen asettamiseen.
 on huolissaan lapsen käyttäytymisestä, mielialasta, sosiaalisesta selviytymisestä tai psyykkisestä
kehityksestä.
 perheessä on ristiriitoja, surua tai muuten vaikea tilanne.
 vanhemmat harkitsevat eroa tai perheessä tarvitaan apua erosta selviytymiseen.
Perheneuvolassa etsitään yhdessä perheen kanssa ratkaisuja huolenaiheisiin. Työmuotoja ovat ohjaus ja
neuvonta, lapsen kasvuun, kehitykseen ja tunne-elämään liittyvät tutkimukset sekä erilaiset hoidolliset työmuodot. Perheneuvolassa työskentelevät psykologi, perheohjaaja, toimintaterapeutti ja lääkäri. Palvelut
ovat maksuttomia.
Nuorisopalvelut
Nuorisopalvelujen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua, hyvinvointia, viihtyvyyttä, turvallisuutta ja kehitystä eri kasvatusviranomaisten, järjestöjen, kodin ja nuorten itsensä kanssa. Nuorisopalvelut tukevat nuorisojärjestöjen ja -ryhmien toimintaa mm. avustuksia jakamalla. Nuorisopalvelut tekevät yhteistyötä koulujen, sosiaalitoimen, liikuntatoimen sekä muun muassa seurakunnan kanssa, lisäksi nuorisopalvelut antavat
yhteistyöapua kolmannen sektorin toimijoille.
Nuorisopalvelujen palveluksessa on neljä (4) täysipäiväistä työntekijää. Nuorisopalvelujen hallinnassa on
nuorisotilat Kolhossa, Mäntässä ja Vilppulassa. Tiloissa on tarjolla ohjelmallista toimintaa ja valvottua vapaamuotoista ajanviettoa omanikäisten nuorten kesken. Nuorisotilat pidetään turvallisena paikkana nuorten oleskella vapaa-aikanaan.
Nuorten äänitorvena kaupungin luottamuselinten suuntaan toimii Nuorisovaltuusto (Nuva), johon kuka tahansa mänttä-vilppulalainen 13-19-vuotias nuori voi tulla mukaan. Nuva toteuttaa Nuoriso-laissa säädettyä
velvoitetta nuorten kuulemisesta päätöksenteossa.
Lastensuojelu
Lastensuojelua on sekä ennaltaehkäisevä lastensuojelu että lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Lastensuojelua toteutetaan sekä sosiaalihuoltolainmukaisin palveluiden että lastensuojelulain mukaisten palveluiden; avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon avulla. Lastensuojelulain 2§:n mukaan huoltajien tehtävänä on
ensisijaisesti huolehtia lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista. Tässä kasvatustehtävässä tukena ovat ennaltaehkäisevän lastensuojelun toteuttajat, joita ovat mm. koulu, varhaiskasvatus, terveydenhuolto ja nuorisopalvelut. Lastensuojelun tehtävänä on vastata viimesijaisesti lasten hyvinvoinnista järjestämällä tarvittavat
palvelut ja tukitoimet (lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu).
Lastensuojelulaki velvoittaa koulun henkilökuntaa tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos lapsi käyttäytyy
väkivaltaisesti, itsetuhoisesti tai muulla tavoin itseään tai muita henkilöitä vahingoittavasti. Lastensuojeluilmoitus on tehtävä, mikäli herää epäily siitä, että olosuhteet, joissa lapsi elää (kotona, koulussa, vapaaajalla) vaarantavat lapsen kasvua ja kehitystä tai epäily siitä, että puutteet lapsen hoidossa/huolenpidossa
vaarantavat lapsen kasvua ja kehitystä. Ilmoitus on tehtävä myös, kun arvioidaan lapsen/perheen olevan
muuten tuen/palvelujen tarpeessa. Lastensuojeluilmoitusta tehdessä tulee huomioida, että sitä ei voi delegoida, vaan se henkilö, joka havainnoi asioita, tekee ilmoituksen.
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Lastensuojeluilmoitus ei aloita automaattisesti lastensuojelun asiakkuutta, vaan käynnistää palvelutarpeen
arvioinnin, jonka aikana viranhaltija arvioi lapsen suojelun ja palvelujen/tuen tarvetta.
Poliisi
Länsi- ja sisäsuomen poliisilaitoksen kanssa tehdään yhteistyötä ennaltaehkäisevästi sekä pyydetään virkaapua tarvittaessa.

3.5 Koulun oppilas/opiskelijahuoltosuunnitelma
Jokainen koulu laatii oppilashuoltosuunnitelman. Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman tulee
pitää sisällään seuraavat asiat:
3.5.1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio koulun käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista, joita
ovat kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Lisäksi suunnitelmaan kuvataan:
 oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen
toteuttamisessa tarvittava yhteistyö sekä
 oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja yhteistyöhön
liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan

3.5.2 Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan:













koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt,
yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä,
yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa,
yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa,
yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä,
Järjestyssäännöt,
poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen,
tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus,
tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen,
koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet,
suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä
toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa.

3.5.3 Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa

kanssa

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toimintatavat oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi. Suunnitelmassa kuvataan


oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä
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yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille.

3.5.4 Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen
Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. Oppilashuoltosuunnitelmassa
kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Näitä ovat seurannasta vastuussa
oleva taho koulussa, seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä
sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.

4 YHTEISÖLLINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO
4.1 Koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri
Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijainen oppilashuollon muoto. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Tavoitteena on luo-da toimintakulttuuria,
joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää kehitystä.
Yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelussa hyödynnetään kyselyjä ja yhteenvetoja mm THL:n Kouluterveyskyselyn, terveystarkastusten ja Move-testien tuloksia.
Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat yhteistyössä kaikki oppilashuollon toimijat eli koulun henkilökunta
ja oppilashuollon työntekijät sekä kunnan muiden oppilaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät viranomaiset ja toimijat. Koulun henkilökunnalla on ensisijainen vastuu koulu-yhteisön hyvinvoinnista.
Yhteisöllisen oppilashuollon tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu koulujen oppilashuoltosuunnitelmiin.
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4.2 Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon toimintamuotoja
Oppilaskuntatoiminta
Koululla tulee olla sen oppilaista koostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden
yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.
Tukioppilastoiminta
Yläkoulussa tukioppilas on vapaaehtoinen nuori, joka on saanut tukioppilastoimintaan koulutuksen. Hän on
kiinnostunut toimimaan vertaistukena muille nuorille.
Kummitoiminta
Alakoulussa kummeina toimivat ylempien luokkien oppilaat. Kummit ovat oppilaan tukena ja turvana koulupäivän aikana ja oppitunneilla.
Välkkäritoiminta
Välitunnilla järjestettävää ohjattua toimintaa, jota ohjaavat koulutuksen saaneet koulun isommat oppilaat.
Kiva-koulu
Kiusaamista vastustava-toimintamalli, jossa yleiset toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin oppilaisiin sekä kohdennetut toimenpiteet, jotka kohdistuvat erityisesti kiusaamiseen osallistuneisiin ja kiusattuihin oppilaisiin.
Kiva-tunteja pidetään erityisesti 1.lk, 4.lk ja 7. luokilla. Tunnin teemoina ovat vuorovaikutus ryhmässä, minä
ja muut, kiusaamisen muodot, ja mekanismit sekä kiusaamisen seuraukset ja vastavoimat.
Koulussa toimii koulun aikuisista koostuva Kiva-tiimi, joka selvittelee kiusaamistapauksia ja kirjaa ylös tehdyt toimenpiteet.
Nivelvaihetyö
Nivelvaihetyön tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden hyvinvoinnin edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn
kannalta hyvän opinpolun jatkumo.
Nivelvaiheet: siirryttäessä esiopetukseen ja esiopetuksesta 1. luokalle, alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta opiskelemaan toisen asteen oppilaitokseen, siirryttäessä uuteen kouluun.
Luokkien ryhmäyttämispäivät: mm yhteistyössä seurakunnan kanssa; 6. ja 7. vuosiluokat
Nuorisotoimen yhteistyö
 nuorisotilatoimintaa alkaen 5-luokkalaisista
 pienryhmätoimintaa, välineitä, ohjausta
 apua ja tukea kun tarve on suuri!
Poliisiyhteistyö
 koulupoliisi
 koulutus-, valistustyö
 vierailut
Seura- ja järjestöyhteistyö
 tapahtumat
 teemapäivät
 koulutus
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Muita yhteistyön toimintamuotoja
 Vanhempainillat
 Vanhempainyhdistys -toiminta
 Oppimiskeskustelut
 Koulun juhlat, teemapäivät, retket
 Kerhotoiminta
 Hyvinvointitaito-tunnit
 Alakoulun aamu- ja iltapäivätoiminta
 Valmiussuunnitelmat
 Riskikartoitukset
 Pelastautumisharjoitukset
 Lääkehoitosuunnitelmat
 Koulun järjestyssäännöt ja luokkien omat säännöt
 Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset
 Poissaolojen seurantamalli, LIITE 1

5 YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO
Yksilökohtaisen oppilashuollon perustana ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä valtioneuvoston asetus
neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten- ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialalaista oppilashuoltoa. Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan tueksi
oppilaan ja huoltajan suostumuksella.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287Sisvi
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110338

5.1 Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu lakisääteinen terveyspalvelu,
joka on saatavilla koulupäivien aikana koululla tai sen välittömässä läheisyydessä. Pienemmillä kouluilla terveydenhoitaja käy vain tiettyinä päivinä kuukaudessa, mutta on tavoitettavissa puhelimitse arkipäivisin.
Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat yhteistyössä kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri.
Kouluterveydenhuollon tehtäviin sisältyvät:


Oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Koko ikäluokan kattavat
vuosittaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon. Luokilla
1., 5. ja 8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina ja vanhemmat kutsutaan mukaan tarkastukseen. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa,
hyvinvointia ja oppimista (yhteistyössä opettajan kanssa). Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta. Luokilla 2., 3., 4., 6., 7. ja 9. on suppeampi terveydenhoitajan tekemä tarkastus. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita ja perheitä yksilöllisen
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tarpeen mukaan (esim. Lääkehoidon suunnitelmat), ja tarvittaessa tehdään kotikäyntejä. Terveydenhoitaja huolehtii oppilaiden rokottamisesta. Tärkeä työmuoto on terveydenhoitajan pitämät
avovastaanotot, jolle oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltä
askarruttavista asioista. Koululla ollessaan terveydenhoitaja antaa tarvittaessa ensiapua oppilaille.
Vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
Oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa
sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja –hoitoon ohjaaminen. Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä mm. opettajien, koulukuraattorien ja - psykologien, fysioterapeuttien, sosiaalitoimen ja hammashuollon kanssa. Koulupsykologin tekemiin oppimistutkimuksiin kirjallisen lähetteen tekee luokanopettaja/erityisopettaja. Opettaja toimittaa kirjallisen lähetteen kouluterveydenhoitajalle, joka
tekee tarvittavat kirjaukset lapsen terveyskertomukseen, jotta lähete ohjautuu lähetejonoon. Opettaja kertoo huoltajalle, että toimittaa lähetteen terveydenhoitajalle kirjaamisia varten.
Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
Suun terveydenhuolto
Oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset ja –selvittelyt (esim.
ADHD-lomakearviot), LIITE 2: Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoitoketju

5.2 Psykologi- ja kuraattoripalvelut
Koulupsykologi- ja -kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden ja koko koulu- tai oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä opettajien ja muun henkilöstön kanssa. Työn painopiste on ongelmien ennaltaehkäisyssä. Psykologi ja kuraattori osallistuvat sekä yhteisöllisten oppilashuolto-ryhmien toimintaan
että yksilölliseen oppilashuoltoon. Psykologi ja kuraattori antavat konsultaatiota mm. opettajille sekä sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Työhön kuuluvat työskentely oppilasryhmien kanssa, kahdenkeskiset
tapaamiset yksittäisten lasten ja nuorten kanssa sekä yhteistyö huoltajien ja muun verkoston kanssa.
Kuraattori tukee oppilasta esimerkiksi silloin, kun kaveri- tai perhesuhteissa on huolia, oppilas kokee yksinäisyyttä, koulunkäynti ei suju, poissaoloja kertyy paljon tai elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat
oppilaan hyvinvointiin.
Koulukuraattorin tavoittaa parhaiten arkisin klo 8-16 puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta. Kuraattorin luokse voi hakeutua ilman lähetettä.
Merja Kääriäinen: esiopetus ja alakoulut p. 044 7288528
Mirja Pirttijärvi: Vilppulan yhteiskoulu p. 044 7939694
Taru Helin: Koskelan yläkoulu, lukio, ammattikoulu p. 044 7288207
Koulupsykologipalvelut ovat osa oppilashuoltoa. Psykologin työn tavoitteena on esi-, perus- ja lukio-opetuksen oppilaan koulunkäynnin ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Koulupsykologin työ sisältää
oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psykososiaalisen tilanteen arviointia ja
tukemista neuvottelujen, tukikeskustelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Koulupsykologi tukee oppilaan/opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja oppimista. Keskeistä arvioinnissa on monimuotoinen yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa. Koulupsykologin työhön kuuluvat myös koulujen oppilashuoltotyöryhmiin osallistuminen, konsultaatio ja verkostoyhteistyö.
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Koulupsykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Yhteyttä voivat ottaa oppilas/opiskelija, vanhemmat ja yhteistyökumppanit. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin. Mänttä-Vilppulassa psykologin palveluihin ohjaudutaan
lähetteellä, jonka terveydenhoitaja kirjaa. Psykologeihin saa myös yhteyden päivittäin soittoaikana klo 1111:30.
Lain mukaan kunnan on järjestettävä oppilaille mahdollisuus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan
opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Lukiolaisille myös terveyskeskuspsykologi tarjoaa psykologipalveluja.

5.3 Monialainen asiantuntijaryhmä
Kouluilla ei enää nykylainsäädännön mukaan toimi kiinteitä oppilashuoltoryhmiä, joissa käsitellään yksittäisen oppilaan asioita vaan oppilaan ympärille kootaan aina tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmä kootaan silloin, kun oppilaan huolta herättävän tilanteen varhaiseen selvittelyyn ja hoitamiseen tarvitaan eri alojen asiantuntijoita ja etenkin silloin, kun tarvitaan monialaista yhteistyötä opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon palvelujen henkilöstön välillä. Monialaisuudella tarkoitetaan sitä, että paikalla
on opiskeluhuollon eri ammattiryhmien edustajia. Monialaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on tukea
opiskelijaa ja hänen oppimisedellytyksiään ja koska ryhmä kootaan nimenomaisesti tukemaan opiskelijaa,
lähtökohtana on, että opiskelija - sekä tilanteen mukaan huoltaja tai muu laillinen edustaja - osallistuvat
aina monialaisen asiantuntija-ryhmän kokouksiin.
Asiantuntijat kootaan tapauskohtaisesti ja oppilasta kuullaan ryhmän kokoonpanoa mietittäessä. Asiantuntijaryhmään voi osallistua esimerkiksi luokan- tai ryhmänohjaaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, opinto-ohjaaja, rehtori, erityisopettaja tai muu tilanteessa keskeinen asiantuntija. Oppilaan tai
huoltajan kirjallisella suostumuksella asiantuntijaryhmään voi osallistua myös koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja. Ryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.
Ryhmään kuuluvat ammattilaiset voivat huoltajien luvalla lisäksi tarvittaessa käydä keskinäisiä konsultaatioita ja vaihtaa kyseisen opiskeluhuollollisen asian hoitamiseen välttämättömiä tietoja salassapitovelvoitteiden estämättä. Näistä keskinäisistä konsultaatioista ja keskusteluista tehdään asianmukaiset kirjaukset
opiskeluhuoltokertomukseen ja tarvittavin osin myös niihin osallistuneiden sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisten omiin potilas- ja asiakaskertomuksiin.
Molempia lapsen yhteishuollosta vastaavia huoltajia pyydetään osallistumaan monialaisen ryhmän työskentelyyn ellei alaikäinen ole pätevästi sitä kieltänyt. Tämä tarkoittaa sitä, että pääasiallisesti lapsen asiassa
järjestetään yksi palaveri, jossa molemmat huoltajat ovat paikalla. Jos kuitenkaan huoltajien yhteistyö ei
lapsen edun kannalta ole rakentavaa – esimerkiksi vaikean huoltoriitatilan-teen vuoksi – voidaan työskentelytavoista sopia tapauskohtaisesti.
Ryhmän kokoonpanosta ja työskentelyn aloittamisesta voidaan sopia suullisesti, mutta ensimmäisessä kokouksessa on hyvä pyytää suostumus kirjallisena (LIITE 3). Ennen kuin oppilas tai huoltaja antaa suostumuksensa, on varmistuttava, että häntä on informoitu asianmukaisesti ryhmän toimintaperiaatteista sekä siitä,
että asiantuntijaryhmän jäsenillä on oikeus ilmaista toisilleen kaikki asian hoitamisen kannalta välttämättömiksi katsomansa salassa pidettävätkin tiedot sekä oikeus konsultoida muita asiantuntijoita. Monialainen
asiantuntijaryhmä ei ole tapauksesta toiseen vakio-kokoonpanolla kokoontuva ryhmä, vaan se muodoste-
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taan aina tapauskohtaisesti. Asiantuntijaryhmän jäsenet voivat myös tarpeen mukaisesti vaihtua asian edetessä. Tällöin uusien jäsenten osalta on saatava opiskelijan tai huoltajan suostumus kuten perustamisvaiheessakin.
Ryhmän kokoaa se opiskeluhuollon toimija, joka havaitsee monialaisen opiskeluhuollon tarpeen. Ryhmän
kokoamista ei voi määritellä tietyn henkilön tai ammattiryhmän tehtäväksi. Ryhmän asettaminen ei edellytä
hallintopäätöstä, vaan asiantuntijaryhmän jäsenet ilmenevät sen perustamista tai mahdollista kokoonpanon muuttamista koskevasta suostumuksesta sekä opiskeluhuoltokertomuksesta (LIITE 3).
Yksilökohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän kokoontumisiin voi ryhmän jäsenten lisäksi osallistua myös
muita henkilöitä (esimerkiksi opiskelijan läheisiä tai opiskeluhuollon yhteistyötahoja) opiskelijan, tai hänen
kypsyystasonsa niin edellyttäessä huoltajan tai muun laillisen edustajan, kirjallisen suostumuksen perusteella. Näistä ulkopuolisista osallistujista ei kuitenkaan tule asiantuntijaryhmän jäseniä.

6 OHJAUS JA ARVIOINTI
Opetuksen järjestäjä seuraa koulujen oppilashuoltosuunnitelmien toteutumista lukuvuosittain toimintasuunnitelmien arviointien yhteydessä. Koulut huolehtivat keskeisten tulosten tiedottamisesta oppilaille,
huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.
Koulujen oppilashuoltoa kehitetään arviointien pohjalta. Oppilashuollon ohjausryhmä kokoaa tietoa oppilaiden hyvinvoinnista sekä suunnittelee tarvittavat oppilashuollon palvelut ja resurssit.
Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän oma-valvontaa
koskevaa kenttää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan
toteuttamisesta.
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7 LIITTEET
Liite 1:
Liite 2:
Liite 3:

Koulupoissaoloihin puuttumisen portaat
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoitoketju
Oppilashuoltokertomus-lomakepohja (sis. Suostumuslomakkeen yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelyyn

