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Toimintamallit Rantakankaan koulussa 
 

1. Oppilaan ja opiskelijan hyvinvoinnin turvaaminen 
 
 
1.1.Työolot 
 
Opettajien työolojen arviointi kuuluu työterveyshuollolle ja oppilaiden fyysisen ympäristön         
terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta kuuluu peruskoulussa terveydensuojeluviranomaisille.       
Lappajärven kunnassa on työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa 1.1. 2011 – 31.12.            
2015. Siinä on määritelty tarkemmin mm. opettajia koskevat työterveystarkastukset. Tärkeimpiä          
tekijöitä työolojen määrittelyssä ovat ilmanvaihdon toimivuus ja riittävyys, sisäilman laatu,          
lämpöolosuhteet, tilojen kunto, sopivuus ja riittävyys käyttötarkoitukseen ja käyttäjien lukumäärään          
verrattuna, akustiset olosuhteet, paloturvallisuus, tapaturmavaarat, ensiapuvalmius, työviihtyvyys ja        
henkinen hyvinvointi. 
 
Työolokartoitus tehdään joka vuosi. Työolokartoituksen esivalmisteluun osallistuu koko henkilökunta,         
joka kirjaa etukäteen havaittuja puutteita ja korjausehdotuksia. Tarkastuskierrokselle osallistuu         
koulunjohtajat, talonmies, työsuojeluvaltuutetut, kunnan teknisen puolen edustaja ja tarvittavat         
terveysalan edustajat. Havaituista puutteista ja korjaustoimenpiteistä laaditaan toteutussuunnitelma        
aikatauluineen.  
 
Jokainen koulun henkilökuntaan kuuluva on velvollinen ilmoittamaan työoloissa ja –tiloissa havaituista           
puutteista sekä työturvallisuutta heikentävistä tekijöistä esimiehelleen. 
 
Koululla on erillinen turvallisuussuunnitelma, joka sisältää ohjeet kriisi- ja hätätilanteisiin liittyen.           
Turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain ja ajantasaisuuden tarkistavat pelastusvirnaomaiset. 
 
 
1.2. Ruokailu 
 
Kouluruokailu säätelevät perusopetuslain (477/203) ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet        
peruskoulussa ja lukiossa lukiolaki (629/1998) ja lukioasetus (810/1998). Opetukseen osallistuvalla on           
oikeus maksuttomaan ateriaan. Kouluruokailussa tulee huomioida ravitsemuksellinen näkökulma sekä         
tapakasvatus. Opetushallituksen ja kansanterveyslaitoksen laatimassa tiedotteessa suositellaan, että        
oppilaitoksessa ei ainakaan kouluaikana myytäisi säännöllisesti makeisia, virvoitusjuomia tai sokeroituja          
mehuja (11/2007). 
 
Kouluruokailu on sosiaalisesti merkittävä tilanne. Se kasvattaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta;          
aikuisten käyttäytyminen ruokailutilanteessa antaa mallin oppilaille. Kukin opettaja ja koko henkilöstö           
yhteydessä pyrkivät kasvattamaan oppilaita hyviin ruokailutapoihin, esimerkiksi ruokailuvälineiden        
oikeaan käyttöön. Oppilasta ohjataan valitsemaan monipuolinen, terveellinen ja ravintoarvoiltaan riittävä          
annos. 
 
Luokanopettaja/muu ryhmää opettava vastaa opiskeluryhmänsä ruokailun valvonnasta.       
Keittiöhenkilökunta huolehtii erityisruokavaliota käyttävien lasten ruokailusta ja ruuan jakamisesta. 
 
Tarvittaessa ruokailu porrastetaan. Tällä hetkellä porrastusryhmät ovat 0-1 –luokka ja 2-6 –luokka.            
Koululaisille tarjotaan välipalaa tarpeen mukaan koulupäivän pituudesta riippuen ja erityisesti          
huomioidaan terveydelliset syyt.  Aamuhoidossa tarjotaan aamupala ja iltapäiväkerhossa välipala.  
 

 



 
 
1.3. Koulukuljetukset 
 
Perusopetuksessa olevilla oppilailla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen jos yhdensuuntainen         
koulumatka on viittä kilometriä pidempi. Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus ilmaiseen           
kuljetukseen kotoa esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen, jos yhdensuuntainen matka on yli viisi            
kilometriä. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen on myös silloin, jos oppilaan koulumatka on liian vaikea,             
rasittava tai vaarallinen (perusopetuslaki 628/1998 32§). Esi- tai perusopetuksessa olevan oppilaan           
päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Kuljetusta odottavalla            
oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan (perusopetuslaki 628/1998). 
 
Koulukuljetukset Lappajärvellä perustuvat perusopetuslakiin. Poikkeavista kuljetuseduista esim.       
koulutien vaarallisuuden perusteella päättää Lappajärvellä sivistyslautakunta. Kunta on lain määräyksistä          
poikkeavasti päättänyt koulukuljetuksen järjestämisestä myös niille 0-3–luokkalaisille, joiden koulumatka         
on kolmea kilometriä pidempi-. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai           
saattamista varten myönnetty riittävä avustus. 
 
Jos oppilaan matka kodista kouluun jää hiukan alle vaaditun etäisyysrajan, mutta oppilas käyttää             
linja-autokuljetukseen samaa pysäkkiä kuin oppilaat, joiden matka kodista kouluun ylittää vaaditun           
etäisyysrajan, matkan pituus kouluun lasketaan kyseiseltä pysäkiltä. Lisäksi jos oppilaan matka kotoa            
pysäkille on yli kaksi kilometriä, oppilaan huoltajille voidaan maksaa kohtuullinen korvaus oppilaan            
kuljettamisesta pysäkille (sivistyslautakunta 6.4. 2005, 28§, kunnanhallitus 11.4. 2005 85§).          
Rantakankaan koululle kuljetukset saapuvat pysäkille aamuisin noin kello 8.20. Iltapäivällä          
linja-autokuljetukset lähtevät samalta pysäkiltä noin kello 13.20 ja 14.20. Iltapäivisin välituntivalvojat           
vievät oppilaat pysäkille ja oppilaat ovat valvonnan alla. Poikkeuksena on perjantai-iltapäivä, jolloin klo             
14.00 linja-autoon menee kaksi 6. luokkalaista oppilasta ilman valvontaa. Odotustunnille jääviä oppilaita            
valvoo koulunkäyntiavustaja/luokanopettaja.  Turvallisuussyistä lähes kaikki odotukset valvotaan. 
 
 
1.4. Koulun ja kodinvälinen yhteistyö 
 
Oppilas ja opiskelija elää kahden tai useammankin kasvatusyhteisön vaikutuspiirissä. Näiden          
kasvatusyhteisöjen keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö on tärkeää oppilaan terveen kasvun ja           
kehityksen kannalta. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kodin ja huoltajien kanssa niin, että              
jokainen oppilas saa opetusta, tukea ja ohjausta kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaisesti. (Perusopetuksen            
opetussuunnitelman perusteet/luonnos 2010). 
 
Koulun tehtävänä on huolehtia siitä, että huoltajilla on ajantasainen ja riittävä tieto: 
- opetussuunnitelmasta 
- opetuksen järjestämisestä 
- arvioinnista 
- oppilaan tuen saannin eri mahdollisuuksista 
- yhteistyöhön osallistumisesta 
- siirtymä- ja nivelvaiheista 
- koulun toimintamalleista ja tiedottamisesta eri tilanteissa  
- oppilas- ja opiskelijahuoltotyöstä (tekijät, menettelytavat, mahdollisuudet) 
-tietojensaantiin, antamiseen ja salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. (perusopetuksen       
opetussuunnitelman perusteet/luonnos 2010). 

 



 
Yhteistyön muotoja 
-vanhempainvartit luokilla 0-3 (Uusi OPS; arviointikeskustelu korvaa vartit luokilla 4-6 , vartteja voi             
pitää tarvittaessa esim. erityistuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla.) 
-vanhempainillat, kun tarve vaatii 
-henkilökohtainen tiedottaminen ja tapaaminen tarvittaessa (tukiopetus, rangaistukset, henkilökohtainen        
ops) 
-koulun yhteiset tapahtumat ( esim. juhlat, retket, myyjäiset) 
-tärkeissä siirtymävaiheissa esim. kuudennen luokan keväällä vanhempainilta 
 
Vuosittain koteihin jaetaan koulutiedote (koulupäivät, henkilökunta, yhteystiedot, kuljetus yms.). 
Koko koulua koskevat asiat tiedottaa apulaisjohtaja, luokkakohtaiset tiedottaa luokanopettaja. 
Wilma toimii pääsääntöisenä yhteydenpidon välineenä. 
 
1.5. Kerhotoiminta 
 
Esi- ja perusopetuksessa oppilaille voidaan järjestää kerhotoimintaa, joka tukee lapsen ja nuoren fyysistä             
ja psyykkistä kasvua ja kehitystä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää erityisesti oppilaan eettistä ja             
sosiaalista kasvua, antaa mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja tukea myönteisten harrastusten          
viriämistä. Kerhotoiminnan tavoitteena on antaa lapselle onnistumisen ja osaamisen kokemuksia ja           
tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen. Kerhotoiminnalla pyritään         
vähentämään oppilaan päivittäistä yksinoloaikaa. Kerhotoimintaa voidaan järjestää aamu- ja         
iltapäivätoimintaa täydentävänä toimintana. Kerhotoiminta voi olla lisäksi osa yleistä, tehostettua tai           
erityistä tukea (perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet luonnos/2010). 
 
Kerhotoimintaa järjestetään kerhotoiminnan kiintiön puitteissa varsinaisen koulutyön ulkopuolella.        
Kerhotyön järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden toivomukset ja harrastusten aiheet, joita          
selvitetään kyselyiden avulla. Toiminnan sisältö muokataan oppilaiden iän ja taitojen mukaisesti.           
Kerhotarjonta vaihtelee vuosittain.  
 
Aamu- ja iltapäivähoitotoiminta on lakisääteistä, maksullista ja esikoululaisille suunnattua. Seuraavan          
vuoden hoitoon haetaan huhtikuussa. Tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen hoitopaikka vanhempien           
niin halutessa. Rantakankaalla toiminnasta vastaa klo 7.30-15.00 välisellä ajalla koulu ja sitä            
aikaisemmalla ja myöhemmällä ajalla Itämuksula. Aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu myös ykkös-            
ja kakkosluokkalaisille ja erityistä tukea tarvitseville – toiminta on maksullista. Aamu- ja            
iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivinä. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle turvallinen         
iltapäivä vanhempien töissä ollessa sekä lasten sosiaalisen toiminnan parantaminen. Toiminta on           
maksullista; vanhemmat allekirjoittavat sitovan sopimuksen.  
 
1.6. Koulunkäynnissä eteen tulevia ongelmia 
 
Poissaolot ja niiden seuranta 
 
Huoltajan tulee huolehtia, että oppilaan oppivelvollisuus tulee suoritettua. Opetuksen järjestäjän tulee           
seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan          

 



huoltajille (perusopetuslaki 477/2003). Huoltajan tulee ilmoittaa poissaoloista mahdollisimman pian         
koululle.  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) edellyttävät kouluilta kirjallisten       
toimenpideohjeiden laatimista poissaolojen seuraamiseksi. Poissaolojen seurantavastuu on ohjeistuksen        
mukaisesti luokanopettajalla tai luokanvalvojalla. Opettaja kirjaa poissaolot ja ne säilytetään vuosittain           
koulun arkistossa. 
 
Mikäli kyseessä on poissaolo, joka tiedetään etukäteen, on tehtävä poissaoloanomus. Luokanopettaja           
myöntää poissaolon enintään kahden päivän poissaoloon, sitä pitemmät poissaolot myöntää          
apulaisjohtaja/rehtori. 
 
Seuraamukset 
 
Oppilaan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (perusopetuslaki (28/1998).          
Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä,          
opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (perusopetuslaki 29§). 
 
Mikäli oppilas häiritsee oppitunneilla tai muutoin käyttäytyy vastoin sääntöjä, opettaja voi huomauttaa            
oppilasta tunnin aikana tai keskustella asiasta tunnin jälkeen oppilaan kanssa kahden kesken. Opetusta             
häiritsevä oppilas voidaan myös poistaa jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta, muusta tilasta            
tai koulun tilaisuudesta, jolloin hänelle on järjestettävä valvonta. Opetusta häiritsevä tai järjestyssääntöjä            
rikkova oppilas voidaan määrätä enintään kahdeksi tunniksi jälki-istuntoon tai hänelle voidaan antaa            
kirjallinen varoitus. Ennen kuin oppilaalle määrätään seuraamuksia, on selvitettävä tapahtuman taustat,           
kuultava oppilasta ja mahdollisesti myös huoltajaa (erottaminen ja kirjallinen varoitus). Oppilaan           
osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos hänen           
käyttäytymisensä on uhkaavaa tai väkivaltaista. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa             
epäasiallista käytöstään edellä mainittujen seuraamusten jälkeenkin, oppilas voidaan erottaa enintään          
kolmeksi kuukaudeksi (Perusopetuslaki 36§). Kouluilla on turvallisuussuunnitelmat, joissa on varauduttu          
erilaisiin turvallisuusriskeihin ja joissa on menettelytavat uhkaavien tilanteiden varalta. 
 
 
Koulukiusaamiseen puuttuminen 
 
Jokaiseen opetukseen osallistujalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön (perusopetuslaki 1999,         
29§). Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä oppilaiden suojaamiseksi         
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja vaatia sen noudattamista ja            
toteuttamista (perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, luonnos 2010). Koulut pyrkivät käyttämään         
kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sopivia kasvatusohjelmia (Kiva koulu, Tunnemuksu, Mututoukka, Friends         
ja Lion’s Quest).  
 
Kiusaamistapauksien selvittelyn yhteydessä täytetään jokaisesta kasvatuskeskustelusta oma lomake.        
Toimintamalleja kiusaamistapauksiin löytyy esim. Kiva koulu –materiaalipaketeista. 

 



Miten havaita kiusaaminen ja miten siihen puututaan 

Jokainen koulussa työskentelevä aikuinen puuttuu kiusaamistilanteisiin heti. Kiusaamistilanteet 
käsitellään välittömästi ja asiasta tiedotetaan koteihin. Vakavat kiusaamistilanteet selvitetään 
asianomaisten oppilaiden kanssa keskustellen ja kirjataan oppilaiden kertomukset muistiin. 
Rohkaisemme oppilaita kertomaan kiusaamistilanteista puhumalla tai kirjoittamalla. 

Opetuksen järjestäjän tulee laatia osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa oppilaiden suojaamiseksi        
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja            
toteutumista. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 13§.) Kunnassa on käytössä         
Työterveyslaitoksen laatimat lomakkeet, joihin kirjataan väkivaltatilanteet. Täydennettyjä lomakkeita        
säilytetään koululla. 

 
 
1.7. Rantakankaan koulun järjestyssäännöt 
 
 
Työrauha 
Kouluun tuodaan vain koulutyöhön liittyvät tarvikkeet .Oppilas huolehtii omalta osaltaan luokan           
työrauhasta siten, että oppilastovereille ja opettajille taataan häiriötön työskentely. Purukumin syönti on            
sallittu ainoastaan ruokailun jälkeisellä välitunnilla Oppituntien aikana purukumin syönti on kielletty. 
 
Täsmällisyys 
Oppilas saapuu ajoissa, tehtävät tehtyinä, liikuntavarusteet sekä asianmukaiset työskentelyvälineet         
mukana. 
 
Välitunti 
Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona välituntialueella, jonne oppilaat poistuvat reippaasti         
oppitunnin jälkeen asianmukaisesti pukeutuneena. Pakkasraja on -15 °. Jos välitunnilla sattuu jotakin,            
joka vaatii aikuisen apua, on asiasta ensisijaisesti ilmoitettava välituntivalvojalle tai muulle           
henkilökunnalle. Leikeistä: lumipallojen heitto, ”kukkulan kuningas”-leikki sekä risuilla ja kepeillä          
huitominen on kielletty. Leikkiin otetaan kaikki mukaan ja leikkitoiminta pidetään kaikille osallistujille            
turvallisena. 
 
Välituntialue 
Koulun välituntialue on koulun piha ja urheilukenttä. 
 
Välitunneilta paluu 
Oppilaat palaavat välitunneilta viivyttelemättä ja hyväsää järjestyksessä . Ulkovaatteet ja jalkineet           
asetetaan siististi niille varattuun paikkaan. 
 
Polkupyörät 
Oppilas jättää polkupyöränsä kouluun tultaessa hyvään järjestykseen telineisiin tai niiden läheisyyteen.           
Välitunnin aikana pyörillä ajo kielletty. KYPÄRÄPAKKO on kaikilla koulun oppilailla. 

 



 
Kännykät, kamerat ja muut medialaitteet 
Kännykän, kameran ja muiden medialaitteiden käyttö on kielletty – poikkeuksena opettajan erillinen lupa             
ja opetukseen liittyvä toiminta. Kyseessä olevat laitteet eivät saa näkyä eikä kuulua koulupäivän aikana-              
koulupäivän kuuluu myös koulualueelta poistuminen koulupäivän päätyttyä . Koulun retkillä laitteiden           
käyttö on myös kiellettyä ilman opettajien erillistä lupaa. 
Laiminlyönnin sattuessa edellä mainitut laitteet viedään opettajanhuoneeseen, josta ne saa hakea           
koulupäivän päätyttyä. Kolmannella keralla vanhemmat hakevat laitteen pois. 
 
Vastuu oppilastovereista 
Jokainen oppilas huolehtii oppilastoverinsa turvallisuudesta. Henkinen ja fyysinen väkivalta on          
ehdottomasti kielletty. 
 
Vastuu omaisuudesta 
Oppilas on vastuussa myös koulun ja oppilastovereidensa omaisuudesta. Tahallisesti rikkomansa          
omaisuuden joutuu rikkoja korvaamaan. 
 
Ruokailu 
Oppilaat menevät ruokailuun hyvässä järjestyksessä ja ruokailu tapahtuu hyvien tapojen mukaisesti           
.Kaikkia ruokia pyritään maistamaan. Oppilaat ottavat annoksensa itse. 
 
Voimasanojen käyttö 
Kiroilu ja kaikki muu siihen viittaava (esim. käsimerkit) ovat kiellettyjä kouluaikana. 
 
Kantelu 
Turha kantelu on asiatonta. Todella tärkeät asiat oppilas kertoo opettajalle tai muulle koulun             
henkilökunnalle totuutta muuttamatta. 
 
Yleistä 
Oppilas käyttäytyy koulussa, koulumatkalla ja retkillä hyvien tapojen mukaisesti huomioiden vastuunsa           
liikenteessä ja luonnossa, noudattaen koulun järjestyssääntöjä. 
Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoin           
ojentaa seuraavin keinoin (Perusopetuslaki 36 pykälä ja Perusopetusasetus 17 §) 
1)luokasta poistaminen 
2)enintään kahden tunnin jälki-istunto 
3)kirjallinen varoitus 
4)määräaikainen erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi. 
Koulutehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerallaan          
valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Tästä ilmoitetaan vanhemmille. 
Koulunjohtajalla ja opettajalla on oikeus poistaa luokasta ja muusta opetustilasta sekä muusta koulun             
tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata poistumismääräystä. Jos oppilas koettaa vastarintaa tekemällä           
välttää poistamista , rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia voimakeinoja, joita voidaan pitää              
puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen           
kokonaisarviointi huomioon ottaen (Perusopetuslaki 36 §). 
 

 



Rangaistukset 
Puuttuminen ja ojentaminen perusopetuksessa. Puuttumiskeinot: kasvatuskeskustelu, luokasta/muusta       
tilasta poistaminen, jälki-istunto, poisotto-oikeus ja tarkastamisoikeus. 
Edellä mainittuja varten koululla erilliset puuttumislomakkeet, jotka täytetään jokaisen puuttumisen           

jälkeen. Puuttumiskeinoista ilmoitetaan kotiin. 
Vakavien sääntöjen rikkomisesta seuraa jälki-istunto. Jälki-istunnosta ilmoitetaan kotiin erikseen.         
Rikkomukset kirjataan erilliseen rangaistuskansioon. 
Puuttuminen ja ojentaminen perusopetuksessa kirjaamislomakkeet liitteenä. (Liite 1) 
  

 



 
2. Opiskeluterveydenhuolto 
 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on kansanterveyslain (L 66/1972) 14§:n mukaista toimintaa, josta           
tulee huolehtia sen kunnan terveyskeskus, jonka alueella koulu tai oppilaitos sijaitsee. Lappajärven            
kunnan perusterveydenhuollon palveluista huolehtii Lappajärven terveyskeskus/Järvi-Pohjanmaan      
terveyskeskus. 
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko koulun hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen          
sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Tämä tehdään yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon           
muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa.  
Kouluterveydenhuollon tehtäviä ovat: 
1. Osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 
2. Koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen. 
3. Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuranata, arviointi ja edistäminen. 
4. Osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen          
yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa. (Stakes 2002, 28) 
Lisätietoja ks. yleinen osuus. 
Kouluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja kaikki koululaiset perusopetuksessa. 
Koulussa tai koulumatkalla tapahtuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta. (Perusopetuslaki          
32§) 
 
3. Oppilaan tukeminen opinnoissa 
 
Oppilaanohjaus ja opinto-ohjaus ovat oleellisessa asemassa kaikissa nivelvaiheissa. Oppilaiden turvallista          
siirtymistä esikouluun ja kouluasteelta toiselle tulee tukea oppilashuoltohenkilöstön välisellä yhteistyöllä,          
joka ylittää hallinnonalojen, oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat. Siirryttäessä koulusta toiseen           
aikaisemman opetuksen järjestäjän on toimitettava viipymättä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta          
välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Huoltajan suostumuksella voidaan salassapidettäviä         
tietoja siirtää kouluasteelta toiselle siirryttäessä (perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2003 ja          
luonnos 2010). 
 
Hoidosta / kotoa esikouluun tulevan oppilaan asiat käsitellään siirtopalaverissa, joissa on mukana            
esikouluopettaja / päiväkoti- tai perhepäivähoidon ohjaaja ja tarvittavat asiantuntijat. Kouluun          
tutustumispäivät ovat edellisenä keväänä. Esikoulusta ykkösluokalle tulevan oppilaan siirtopalaverissa         
mukana ovat esikoulun opettaja / ykkösluokan opettaja ja tarvittavat asiantuntijat. Tutustumispäivä           
ensimmäiseen luokkaan on edellisenä keväänä. Alakoulusta yläkouluun siirtyvän oppilaan         
siirtopalaverissa ovat mukana kuudennen luokan opettaja, tuleva luokanvalvoja ja muut tarvittavat           
asiantuntijat. Tutustumispäivä on edellisenä päivänä. Koko kunnan kuudennen luokan oppilaat ovat           
tutustumassa kaikki samaan aikaan.  

 



Kolmiportaisen tuen toimintamalli 

 
 
Toimintamallin kuvaus: 
Yleinen tuki 

Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarkoitettua tukea. Sitä voi antaa luokanopettaja, aineenopettaja tai 
erityisopettaja. Yleistä tukea pitäisi antaa heti tuen tarpeen ilmentyessä. Yleistä tukea on esim. tukiopetus, 
osa-aikainen erityisopetus tai muut tunnilla annettavat tukitoimet  (ERIYTTÄMINEN eli menetelmällinen 
ratkaisu ( aika, paikka, materiaali) opiskelun suorittamista oppilaan vahvuusalueita hyödyntäen ). 

Yleisessä tuessa opettaja voi tehdä oppilaalle oppimissuunnitelman, jos haluaa kirjata huomaamiaan asioita 
ylös.  Muutoin yleisen tuen antamiseen ei tarvita erillisiä lupia, kaavakkeiden täyttöä tai suunnitelmia. 

Yleisen tuen aikana olisi jo hyvä aloitella tiiviimpää yhteistyötä vanhempien kanssa, sillä koti pystyy 
auttamaan lasta tässä vaiheessa ja jatkossa ei tarvita tehokkaampia tukimuotoja. 

Tehostettu tuki 
Jos oppilaan haasteet pitkittyvät ja tarvittaisiin pidempiaikaisempia ja säännöllisiä tukitoimia, on syytä siirtyä 
tehostettuun tukeen. 

 Tehostettuun tukeen siirtymistä ennen on tehtävä PEDAGOGINEN ARVIO.  Pedagogisessa arviossa kirjataan 
millaisia tukimuotoja on oppilaalle jo kokeiltu ja millaisista oppilas hyötyisi eli miten jatketaan. 

Pedagogisen arvion täyttää luokanopettaja tai aineenopettaja. Erityisopettaja auttaa tarvittaessa. 

Pedagogisen arvion pohjalta käydään oppilaan vanhempien kanssa keskustelut. Arvion ja keskustelun jälkeen 
oppilaalle tehdään OPPIMISSUUNNITELMA. 

Oppimissuunnitelmassa kuvataan niitä toimia,  joilla oppilasta tuetaan koulussa. Oppimissuunnitelmaan 
voidaan kirjata esim. osa-aikaisen erityisopetuksen lisääminen                                  ( säännöllisyys) , 
valikoitujen eriyttämisen keinojen käyttäminen oppilaan koulutyössä  ja muut oppilaalle suunnitellut 
tukimuodot. Oppimissuunnitelman tekee luokanopettaja tai aineenopettaja yhdessä erityisopettajan kanssa. 

Oppimissuunnitelma oikeuttaa eriyttämiseen mutta ei yksilöllistämiseen. Oppimissuunnitelman mukaan 
oppilas opiskelee yleisen oppimäärän mukaisesti . 

Erityinen tuki 
Mikäli oppilas ei selviä tehostetulla tuella ja haasteet ovat niin suuret, että oppilas tarvitsee oppiaineissa 
oppisisältöjen karsimista eli yksilöllistämistä. Yksilöllistämisessä esim. oppilaalle opetettavasta oppimäärästä 
voidaan osa ottaa pois tai siirtää opiskeltavaksi myöhemmässä vaiheessa koulupolkua. 

Erityiseen tukeen siirtyminen vaatii pedagogisen selvityksen , keskustelut vanhempien kanssa, 
asiantuntijaryhmän kuulemisen ja lopuksi rehtorin tekemän vanhempien hakeman hallinnollisen päätöksen. 
Pedagogisen selvityksen tekee erityisopettaja yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa. 

 



Hallinnollisen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan oppilaan opiskeluun liittyvät tavoitteet, pedagogiset ratkaisut 
ja arviointi.  HOJKS:in laativat erityisopettaja yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa.  Kaikkien 
oppilasta opettavien opettajien pitää tietää oppilaan HOJKS:in sisältö ja toimia yhteisesti sovittujen 
pedagogisten ratkaisujen mukaisesti! 

 
Lappajärven kunnassa on syksyn 2014 aikana päivitetty seuraavat kaavakkeet: 

Oppimissuunnitelma 

Pedagoginen arvio 

Pedagoginen selvitys 

HOJKS 

Suostumus opiskeluhuoltoon ( vanhemmille ennen opiskeluhuollollista palaveria!) 

Opiskeluhuoltokertomus 

Arkistointiohje oppilashuollollisiin papereihin 

 
 
4. Oppilaiden sosiaalipalvelut 
 
 
Kasvatusohjaajan palvelut Rantakankaalla 
 
Kasvatusohjaajan työn tavoitteena on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia ja           
elämänhallintaa sekä koulunkäyntiä. Kasvatusohjaajan luona voi tulla käymään tai ottaa yhteyttä, jos            
jokin asia mietityttää tai haluaa muuten vain jutella. Kasvatusohjaajan kanssa käydyt keskustelut ovat             
luottamuksellisia. Kasvatusohjaaja toimii koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenenä ja tekee         
yksilö, ryhmä- ja koulukohtaista työtä. 
Kasvatusohjaajaan voi ottaa yhteyttä esimerkiksi 
• muuttuvissa elämäntilanteissa, 
• kaveriasioissa, 
• koulunkäynnin haasteissa, 
• jos oppilas tai opiskelija on joutunut kiusatuksi, nähnyt kiusaamista tai on mukana kiusaamisessa, 
• mielialaan ja jaksamiseen liittyvissä asioissa, 
• jännittämisen, pelkojen tai itsetunnon kysymyksissä, 
• kotitilanteisiin liittyvissä asioissa, 
• sinulla on huoltajana herännyt huoli lapsesi hyvinvoinnista (esim. pelaaminen, netinkäyttö, 
kaverisuhteet, seurusteluasiat, päihteet) 
• muissa mieltä painavissa asioissa. 
 
Rantakankaalla kasvatusohjaaja on tavattavissa  ilmoittaminaan ajankohtina. 
 
 
Kasvatusohjaajaan voi ottaa yhteyttä oppilas/opiskelija itse, huoltaja, opettaja, yhteistyötahot tai muu           
oppilaan/opiskelijan läheinen henkilö. Kasvatusohjaaja voi myös ottaa yhteyttä opiskelijaan.          
Kasvatusohjaajan yhteydenotto on kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja           
tukitoimien yhteiseen suunnitteluun. 

 



 
 
Perheneuvolassa toimii kaksi psykologin, puheterapeutin ja sosiaalityöntekijän /perheneuvojan        
muodostamaa työryhmää ja toimistosihteeri. Perheneuvolan päätoimipiste on Kauhavalla ja sen          
työntekijät järjestävät sopimuksen mukaan vastaanottoja Lappajärvellä. Perheneuvolan palvelumuotoja        
ovat puhelinneuvonta, lasten ja nuorten tutkimukset ja terapiat, perheneuvonta ja -terapia,           
perheasiainsovittelu ja puheterapia. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen tuottaa myös koulupsykologipalvelut. 
 
Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lasten oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla          
huoltajia kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua. Lastensuojelun         
toteuttamista säätelee lastensuojelulaki. Lastensuojelulaki velvoittaa tekemään lastensuojeluilmoituksen,       
kun havaitsee tai saa tietää sellaisista seikoista, joiden vuoksi lapsen lastensuojelutarve on syytä arvioida              
(esim. lapsen pahoinpitely, heitteillejättö, tarpeiden laiminlyönti tai puutteellinen huolenpito).         
Ilmoitusvelvollisia ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ja palveluksessa olevat henkilöt. Ilmoitus           
tulee tehdä kunnan sosiaalitoimistoon. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella lastensuojelun tehtäviä         
hoitavat siihen erikoistuneet lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Perheellä ja lapsella on           
pääsääntöisesti oikeus tietää ilmoituksen tekijä. 
 
Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään lyhytaikaisena palveluna asiakaskohtaisen harkinnan mukaan        
välttämättömän tilapäisen lapsenhoitoavun ja kodinhoitoavun tarpeessa oleville perheille. 
 
5. Opiskeluhuoltoryhmä 
 
 
Oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä tulee olla oppilaitoksen, koulu- tai       
opiskelijaterveydenhuollon sekä psykologi- ja kuraattoripalvelujen edustaja. Lisäksi on huolehdittava         
opiskelijoiden ja tarpeen mukaan vanhempien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kuten          
erityisopettajien ja oppilaanohjaajan edustuksesta. Opiskeluhuoltoryhmän koostumus voi vaihdella        
tarpeen mukaan ja se voi kuulla asiantuntijoita. (Siv. ltk §33 /2014) 
 
Oppilashuoltoryhmä toimii esi- ja perusopetuksessa asiantuntijana terveellisen ja turvallisen         
opiskeluympäristön kehittämisessä ja seurannassa. Oppilashuoltoryhmässä seurataan ja arvioidaan sekä         
koulun että luokan tasolla yhteisöllisen tuen tarvetta että yksittäisen oppilaan fyysisen, psyykkisen ja             
sosiaalisen tuen tarvetta. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on myös ennakoida kouluyhteisössä tapahtuvia          
muutoksia niin yksilön kuin yhteisönkin näkökulmasta. 
opiskelijahuoltoryhmän kokoontumiset on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen. Koollekutsujana toimii         
apulaisjohtaja tai hänen sijaisensa. Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmään kuuluu useimmiten rehtori,          
apulaisjohtaja, kouluterveydenhoitaja, kasvatusohjaaja, erityisopettaja ja luokanopettaja silloin kun        
käsitellään hänen oppilaansa oppilashuollollisia asioita. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa muita         
asiantuntijajäseniä. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua lapsensa osalta oppilashuoltoryhmän        
kokoukseen. Huoltajille annetaan tietoa miten oppilasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja           
valmistelu tapahtuu. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet/luonnos 2010) Oppilashuoltotyöhön       
liittyvät lomakkeet liitteellä.(Liite2) 
 

 



Salassapidolla tarkoitetaan sekä asiakirjan pitämistä salassa että vaitiolovelvollisuutta. Salassa pidettäviä          
ovat esim. oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaiset asiat, kuten edellä mainitut           
oppilashuoltoryhmässä käsiteltävät asiat. Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäisen oppilaan asioita,         
asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden            
tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet/         
luonnos 2010). Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian esille           
tuoja, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä mitä tietoja             
ja kenelle oppilaasta on annettu. Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa             
toisilleen sekä oppilaan opettajalle sekä opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta           
välttämättömät tiedot. Salassa pidettävän tiedon siirtämiseen olisi kuitenkin hyvä saada aina huoltajan            
suostumus yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseksi. (Perusopetuksen opetussuunnitelman       
perusteet/luonnos 2010). Oppilaan siirtyessä toisen perusopetuksen järjestäjän järjestämään opetukseen         
on oppilaan tiedot siirrettävä välittömästi. Salassa pidettäviä tietoja ei voida ilman huoltajan suostumusta             
siirtää perusopetuksesta muuhun koulutukseen esim. lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.         
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet/luonnos 2010). 

 
 
6. Asiantuntijaryhmä 
 
Asiantuntijaryhmän kutsuu koolle tapauskohtaisesti se, jolla huoli oppilaasta herää. Koollekutsujana voi 
olla myös esim. oppilaan sairaalajakson jälkeen koulun ulkopuolinen taho. Oppilaitoksessa pidettävään 
asiantuntijaryhmän kokoukseen opiskelija itse tai hänen huoltajansa antavat yksilöidyn kirjallisen 
suostumuksen asian käsittelystä ja kokoukseen osallistujista. Suostumus on kokouskohtainen. 
 
Asiantuntijaryhmän kokouksissa käytetään seuraavia asiakirjoja: 
 
Oppilaan/opiskelijan ja/ tai huoltajan suostumus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon (suostumus 
hankitaan ennen kokousta)( Liite 3) 
Opiskeluhuoltokertomus (asiantuntijaryhmän vastuuhenkilön = koollekutsujan on kirjattava ryhmän 
toimintatavoitteiden kannalta välttämättömät opiskelijaa koskevat tiedot opiskeluhuoltokertomukseen 
(Liite 4) 
 
Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan 
yksittäisen opiskelijan: 
1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan 
huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot; 
2) asian aihe ja vireillepanija; 
3) opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet; 
4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja 
heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja 
seurannasta vastaavat tahot; 
5) toteutetut toimenpiteet; 
6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa. 
Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, 
mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 
Opiskeluhuoltokertomus ja kirjallinen suostumus arkistoidaan sille varattuun paikkaan. 
 
 

 



Opiskeluhuollon arviointi 
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltoa arvioidaan kunta-, oppilaitos- ja yksilötasolla kriteerien mukaan (liite 5).            
Tarkoituksena on saada tietoa opiskeluhuollon toimivuudesta, henkilöstötarpeesta, kehittämiskohteista ja         
vaikuttavuudesta. Arviointiin osallistuvat opetuksen järjestäjän ohella huoltajat ja oppilaat. Arvioinnin          
avulla kehitetään oppilas- ja opiskelijahuoltoa edelleen. 
 
 
 

1. Liitteet 
 
Liite 1 Puuttuminen ja ojentaminen perusopetuksessa liitteet 
Liite 2 Opiskeluhuoltotyhöhön liittyvät lomakkeet 
Liite 3 Oppilaan/opiskelijan ja/ tai huoltajan suostumus yksilökohtaiseen      

opiskeluhuoltoon  
Liite4 Opiskeluhuoltokertomus 

Liite 5 Oppilas- ja opiskelijahuollon kyselylomake 

 



Liite1

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



  

 



 



Liite2   

                                                        HAKEMUS OPPILAAN KOULUTYÖN 
JÄRJESTÄMISESTÄ 
                                                                                                                      Hallinnolliset 
päätökset 
 
 
 Lappajärven Sivistystoimi  
LUOTTAMUKSELLINEN  

 

   

 

   

   

   

 
Oppilaan 

tiedot 

 
 

 

 

 

Oppilaan nimi 

 

 

 

Henkilötunnus 

 

 

Osoite 

 

 

Isän nimi 

 

Puhelin 

 

Sähköpostiosoite  

Äidin nimi 

 

Puhelin 

 

Sähköpostiosoite  

Muu huoltaja 

 

Puhelin 

 

Koulu 

 

 

Luokka 

 

Oppivelvollisuus 

☐ 10 vuotta 

☐ 11 vuotta (pidennetty) 

 

Huoltajan / 

asiantuntijaryhmän 

hakemus 

 
Oppilaalle haetaan  

☐ perusopetuksen alkaminen vuotta aikaisemmin (1.luokka); päiväys ____________ 

☐ oppilaan siirtäminen luokan yli; mistä______ mihin________, päiväys __________ 

☐ pidennettyä oppivelvollisuutta; ☐ lapsi 5-vuotias ( esikoulua 2 vuotta) 

                                                           ☐ lapsi 6-vuotias ( esikoulua 1 vuosi) 

                                                           ☐ lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta 

                                                                oppivelvollisuuden alkamisikää myöhemmin 

 



☐ erityisen tuen aloittamisen tai jatkamisen päätöstä, päiväys __________________ 

☐ erityisen tuen päättämisen päätöstä, päiväys _______________________________ 

☐ pidennetyn oppivelvollisuuden päättämistä; päiväys_________________________ 

 

 
Erityisen tuen 

päätöksen 

voimassaoloaika 

 
☐  erityisen tuen päätös on voimassa siihen saakka kunnes yksilöllistetyn/ 

     yksilöllistettyjen oppiaineiden oppimäärä perusopetuksessa on suoritettu 

☐ erityisen tuen päätös tarkistetaan 2. ja 6. luokan keväällä  ( perusopetuslaki 17§ ) 

 

 

Opetuksen  

järjestämispaikka 

 

 
☐ kokonaan yleisopetuksessa pedagogisen selvityksen perusteella oman HOJKS:in 

     mukaan tuettuna 

☐ osittain yleisopetuksessa ja osittain Satama-toiminnassa pedagogisen  

     selvityksen perusteella oman HOJKS:in mukaisesti tuettuna 

☐ osittain yleisopetuksessa ja osittain pienryhmässä pedagogisen selvityksen 

     perusteella oman HOJKS:in mukaisesti tuettuna (joustava ryhmittely) 

☐ joustavassa perusopetuksessa (JOPO) 

 

☐ tehostetussa tuessa pedagogisen arvion perusteella oppimissuunnitelman 

     mukaisesti tuettuna (erityisen tuen päättämisen jälkeen) 

☐ muutoin; miten _______________________________________________________  

 

 
Oppilaan oppimäärä 

 
☐ perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan 

☐ osa oppimääristä on yksilöllistetty; oppiaine(et) _____________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

☐ kaikki oppimäärät on yksilöllistetty 

☐ opiskelu tapahtuu toiminta-alueittain 

 

 

Ohjaus- ja 

tulkitse-mispalvelut 

sekä muut tarvittavat 

palvelut 

 
☐  oppilas tarvitsee koulunkäynninohjaajapalveluja / avustajapalveluja 

☐  oppilas  tarvitsee tulkitsemispalveluja 

☐  oppilas osallistuu aamu - ja iltapäivätoimintaan 

☐  oppilas tarvitsee muita palveluja, mitä 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

 

Allekirjoitukset 

 

☐   Olemme saaneet riittävästi tietoa hakemuksemme pohjaksi ja olemme käyneet 

 



      tarvitsemamme keskustelut hakemukseemme liittyen opetuksen järjestäjän 

      edustajien kanssa.  

☐  Annamme luvan siirtää opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot 

     oppilaan kanssa työskenteleville henkilöille. 

 

_______________________________________ __________ / _______________ 

paikka                                                                                        aika 

__________________________________    ____________________________________ 

huoltajan allekirjoitus                                         huoltajan allekirjoitus 

 

☐   Hakijana monijäseninen toimielin (oppilashuoltoryhmä). 

 

Selvitykset  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Perusopetuksen alkaminen vuotta aikaisemmin (1.luokka); päiväys ____________ 

☐ Oppilaan siirtäminen luokan yli; mistä______ mihin________, päiväys __________ 

              ☐ liitteenä psykologinen tai lääketieteellinen lausunto; päiväys ___________ 

 

☐ Pidennetyn oppivelvollisuuden aloittaminen 1.8.________ 

         ☐ esiopetus alkanut lapsen ollessa __________ vuotias. 

         ☐ huoltajaa ja oppilasta on kuultu; päiväys ______________________________ 

         ☐ liitteenä pedagoginen selvitys; päiväys _______________________________ 

         ☐ liitteenä psykologinen tai lääketieteellinen lausunto; päiväys_____________ 

 

☐  JOPO ( joustava perusopetus) 

          ☐  huoltajan hakemus JOPO:n aloittamisesta/päättämisestä ; päiväys________ 

          ☐  oppilashuoltoryhmän käsittely; päiväys______________ 

          ☐  oppimissuunnitelman laadinta; päiväys ____________  

 

☐  Erityisen tuen aloittaminen  

         ☐ huoltajaa ja oppilasta on kuultu; päiväys ______________________________ 

         ☐ liitteenä pedagoginen selvitys; päiväys _______________________________ 

         ☐ liitteenä psykologinen tai lääketieteellinen lausunto  

              (suora siirto erityiseen tukeen); päiväys_______________________________ 

         ☐  asia käsitelty oppilashuoltoryhmässä; päiväys_________________________ 

 

☐  Erityisen tuen jatkaminen 

         ☐ huoltajaa ja oppilasta on kuultu; päiväys ______________________________ 

         ☐ liitteenä pedagoginen selvitys; päiväys _______________________________ 

         ☐ liitteenä psykologinen tai lääketieteellinen lausunto; päiväys_____________ 

         ☐  asia käsitelty oppilashuoltoryhmässä; päiväys_________________________ 

              Selvitys koskee koskee  ☐ 2.lk:n tarkistusta   ☐ 6.lk:n tarkistusta 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös 

 

 

☐ Erityisen tuen päättäminen  

         ☐ huoltajaa ja oppilasta on kuultu; päiväys ______________________________ 

         ☐ liitteenä pedagoginen arvio; päiväys _______________________________ 

         ☐ liitteenä psykologinen tai lääketieteellinen lausunto; päiväys_____________ 

         ☐ asia käsitelty oppilashuoltoryhmässä; päiväys_________________________ 

         ☐ oppilaan pidennetty oppivelvollisuus päättyy; päiväys___________________ 

  

        Jatkotoimenpiteet: 

         ☐ oppilas siirtyy yleiseen tukeen     ☐ oppilas siirtyy tehostettuun tukeen 

         ☐ oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma 

 

 ☐ Pidennetyn oppivelvollisuuden päättäminen 

               oppilas siirtyy yleisopetukseen ;päiväys____________________ 

 

☐ Perusopetuksen alkaminen vuotta aikaisemmin (1.luokka); päiväys ____________ 

☐ Oppilaan siirtäminen luokan yli; mistä______ mihin________, päiväys __________ 

          ☐ liitteenä psykologinen tai lääketieteellinen lausunto; päiväys _____________ 

 

☐ Pidennetyn oppivelvollisuuden aloittaminen 1.8.________ 

         ☐ esiopetus alkanut lapsen ollessa __________ vuotias. 

         ☐ huoltajaa ja oppilasta on kuultu; päiväys ______________________________ 

         ☐ liitteenä pedagoginen selvitys; päiväys _______________________________ 

         ☐ liitteenä psykologinen tai lääketieteellinen lausunto; päiväys_____________ 

 

☐  JOPOn ( Joustavan perusopetuksen) aloittaminen 

        ☐ huoltajien hakemus; päiväys ________________ 

        ☐ oppiashuoltoryhmän käsittely; päiväys ______________ 

 

☐Erityisen tuen aloittaminen  

         ☐ huoltajaa ja oppilasta on kuultu; päiväys ______________________________ 

         ☐ liitteenä pedagoginen selvitys; päiväys _______________________________ 

         ☐ liitteenä psykologinen tai lääketieteellinen lausunto  

              (suora siirto erityiseen tukeen); päiväys_______________________________ 

         ☐  asia käsitelty oppilashuoltoryhmässä; päiväys_________________________ 

 

☐ Erityisen tuen jatkaminen 

         ☐ huoltajaa ja oppilasta on kuultu; päiväys ______________________________ 

         ☐ liitteenä pedagoginen selvitys; päiväys _______________________________ 

         ☐ liitteenä psykologinen tai lääketieteellinen lausunto; päiväys_____________ 

         ☐  asia käsitelty oppilashuoltoryhmässä; päiväys_________________________ 

              Selvitys koskee koskee  ☐ 2.lk:n tarkistusta   ☐ 6.lk:n tarkistusta 

 



 

☐ Erityisen tuen päättäminen  

         ☐ huoltajaa ja oppilasta on kuultu; päiväys ______________________________ 

         ☐ liitteenä pedagoginen arvio; päiväys _______________________________ 

         ☐ liitteenä psykologinen tai lääketieteellinen lausunto; päiväys_____________ 

         ☐ asia käsitelty oppilashuoltoryhmässä; päiväys_________________________ 

         ☐ oppilaan pidennetty oppivelvollisuus päättyy; päiväys___________________ 

  

        Jatkotoimenpiteet: 

         ☐ oppilas siirtyy yleiseen tukeen     ☐ oppilas siirtyy tehostettuun tukeen 

         ☐ oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma 

         ☐ oppilaan oppimissuunnitelmaa päivitetään 

 

 ☐ Pidennetyn oppivelvollisuuden päättäminen 

               oppilas siirtyy yleisopetukseen ;päiväys____________________ 

 

 

☐ Oppilas siirtyy pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin (25 § mom. 2); 

       päiväys _________________ 

☐  Oppilas opiskelee JOPO;n ( joustava perusopetus) mukaisesti;  

      päiväys__________________ 

☐ Oppilas siirtyy erityisen tuen piiriin (17§ mom. 4); päiväys ____________________ 

☐ Oppilas jatkaa opiskelua erityisen tuen piirissä; päiväys _____________________ 

☐ Oppilas siirtyy erityisestä tuesta muihin tuen muotoihin; päiväys ______________ 

☐ Oppilas siirtyy yleisopetukseen; päiväys ________________________ 

 

 

Lappajärvellä _______/______-__________ 

 

 

___________________________________________________ 

perusopetuksen rehtori 

 

 

Lisätietoja  

 

 

 

Mikäli päätöksenteko edellyttää pedagogista selvitystä, se tulee olla tämän 

kaavakkeen liitteenä. 

 

POL 17 § 4.mom. mukaisissa tapauksissa hakemukseen liitetään huoltajien 

kuulemisesta tehty muistio. 

 

 
Tähän päätökseen on mahdollista hakea oikaisua seuraavasti: 

 



 
Oikaisuvaatimusoikeus:  
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 
asianosainen ( se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.  
 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen:  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi annista. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Jos asianosainen on alaikäinen, oikaisuvaatimuksen 
allekirjoittaa hänen laillinen edunsaajansa tai asiamiehensä.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 
Oikaisuvaatimuksen osoite: Lappajärven kunta, sivistyslautakunta, Maneesintie 5A, 62600 Lappajärvi 
 
 
 
 
Liite4 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LAPPAJÄRVEN KUNTA Opiskeluhuoltokertomuksen arkistointi 
Sivistystoimi 
 

  
 

 
Monialaisen asiatuntijaryhmätyöskentelyn alussa oppilaalta/opiskelijalta ja/tai huoltajalta pyydetään kirjallinen 
suostumus oppilaan asioiden käsittelyä varten (ks. lomake) 

 
Suostumus liitetään opiskeluhuoltokertomukseen 

 
Kokouksessa vireillepanija laatii muistion asiantuntijaryhmän työskentelyn aikana. Kaikkien on mahdollista nähdä 
kirjaukset.  

 
Muistion laatija voi tallentaa muistion väliaikaisesti itselleen. Muistiosta otetaan tuloste, joka tallennetaan 
oppilaitoksen lukolliseen arkistoon.  Arkistointiaika on 10 vuotta.  

 
Oppilaalle/opiskelijalle/huoltajalle annetaan muistiosta tuloste huomioiden oppilaan ikä ja kehitystaso  

 
Oppilaalle/opiskelijalle varataan oma kansio ja kansilehteen kirjataan ”lokitiedot” jokaisesta kokouksesta 

 
OPPILAAN/OPISKELIJAN NIMI 

kokouspvm. vireillepanija muut osallistujat  
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen (säilytetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesti) 
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LAPPAJÄRVEN KUNTA Oppilaan/ opiskelijan ja/ tai huoltajan 
Sivistystoimi suostumus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon 
 

                                              Monialainen asiantuntijaryhmä  
 
 
 
Oppilaan nimi  
Huoltajan nimi  
Vireillepanija  
Käsiteltävä asia  
Käsittelypäivä  
Kokoontumispaikka  
 
 
Asiantuntijaryhmän toimintaan voi suostumuksellani/ suostumuksellamme osallistua seuraavat henkilöt/ 
asiantuntijat (Rastitaan sopivat vaihtoehdot – paikallaolijat ja heidän asemansa) 
 
luokanvalvoja   kyllä □  ei □ nimi: 
luokanopettaja kyllä □  ei □ nimi: 
opinto-ohjaaja kyllä □  ei □ nimi: 
ryhmänohjaaja kyllä □  ei □ nimi: 
erityisopettaja kyllä □  ei □ nimi: 
kasvatusohjaaja kyllä □  ei □ nimi: 
terveydenhoitaja kyllä □  ei □ nimi: 
psykologi kyllä □  ei □ nimi: 
lääkäri kyllä □  ei □ nimi: 
sosiaalityöntekijä kyllä □  ei □ nimi: 
rehtori kyllä □  ei □ nimi: 
huoltaja kyllä □  ei □ nimi: 
Muu, nimeke kyllä □   ei □ nimi: 
       En suostu huollettavani asioiden käsittelyyn oppilashuoltoryhmässä. 
 
Kaikilla yllämainituilla asiantuntijaedustajilla on työ- tai virkatehtäväänsä liittyen vaitiolovelvollisuus. Kirjaukset tehdään 
noudattaen oppilas- ja opiskelijahuoltolakia (1287/2013). 
  
  
Lappajärvellä _______ . _______ . 20_______  
 
   
_____________________________________________     ____________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus                                               Huoltajan allekirjoitus 

 
 
Tämä suostumus on voimassa kunnes asia katsotaan loppuun käsitellyksi, korkeintaan kuitenkin kuluvan 
lukuvuoden loppuun asti.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Suostumus oppilaan/opiskelijan asioiden käsittelyyn saatu suullisena  

 



  
Lappajärvellä  _______ . _______ . 20_______ 
 
Suostumuksen pyytäjä __________________________________________ 
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OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON KYSELY  (esikoulu - lukio) 
 
Hei! 
 
Lappajärvi ja Evijärvi ovat mukana oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen kehittämis-hankkeessa. Tähän hankkeeseen            
liittyen haluamme kysyä teiltä oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvistä asioista. Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren              
oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuoltotyö kuuluu          
kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Teemme parhaillaan oppilas-          
ja opiskelijahuollon käsikirjaa. Pyrimme parantamaan tiedotusta ja yhteistyötä tämän kyselyn tulosten pohjalta. Kaikki ideat ja               
ehdotukset ovat tervetulleita. Toivomme teidän vastaavan kyselyyn marraskuun loppuun mennessä (yksi vastauslomake            
perheestä riittää). 
 
Terveisin hankekoordinaattorit 
 
Henna Teikari ja Soile Rannila 
 
Valitse seuraavasta se kouluaste, jolla olevaa lastasi ajatellen vastaat kyselyyn (valitse yksi, jos sinulla on useampia                
koululaisia). 
 
Lapseni on esikoululainen ,  luokilla 1-6 ,  luokilla 7-9 ,  lukiossa  
 
 
1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 
 
1. Kodin ja koulun yhteistyö toimii mielestäni erinomaisesti /hyvin / kohtalaisesti / huonosti   
2. Kehitysehdotuksia yhteistyöhön _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
  
2. OPPILAAN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET 
  
1. Minkälaisissa toiminnoissa haluaisitte lapsenne olevan mukana? (ympyröi seuraavista niin monta vaihtoehtoa kuin haluat) 

a) Vertaisryhmätoiminta (esim. kummioppilastoiminta, tukioppilastoiminta, tutor-toiminta…) 
b) Koulun ulkopuolinen toiminta (esim. aamu- ja iltapäivätoiminta, retkien suunnittelu, leiri- koulujen suunnittelu…) 
c) Koulutyön suunnittelu (esim. oppilaiden kuuleminen opetussuunnitelmaa tai järjestyssääntöjä laadittaessa, koulun           
toiminnan arviointi, oppilaskunnan toiminta, koulun tilojen ja piha-alueen suunnittelu…) 
d) Jokin muu asia, mikä? ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

kommentteja_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
3. OPPILAS - JA OPISKELIJAHUOLTORYHMÄT 
 
1. Tiedättekö, mitä oppilashuoltoryhmä tekee?  kyllä / ei 
2. Tiedättekö, ketä siihen kuuluu? kyllä / ei 
3. Haluaisitteko enemmän tietoa oppilashuoltoryhmän toiminnasta? kyllä / ei 
4. Millaista tietoa?  ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
4. OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖ 
(Tässä kysymyksessä henkilöstöllä tarkoitetaan opettajien ja opinto-ohjaajan lisäksi niitä ammattihenkilöitä, joiden tehtävänä            
on tukea oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia.) 
 
1. Tiedättekö, kuka on lapsenne terveydenhoitaja? kyllä / ei 
2. Tiedättekö, kuka on lapsenne koulukuraattori? kyllä / ei 
3. Tiedättekö, miten terveydenhoitajaan saa yhteyden? kyllä / ei 
4. Tiedättekö, miten koulukuraattoriin saa yhteyden? kyllä / ei  
 

 



5. TERVEYSTARKASTUKSET 
 
1. Haluaisitteko enemmän tietoa lapsenne terveystarkastuksesta? kyllä / ei  
kommentteja_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
6. POISSAOLOT 
 
1. Onko nykyinen poissaolojen seurantamenetelmä toimiva? kyllä / ei 
kommentteja__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
7. KOULURUOKAILU  
 
1. Syökö lapsenne koulussa riittävän kouluaterian? kyllä /en tiedä / ei 
kommentteja__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

 
8.  KOULUKULJETUKSET  
  
1. Ovatko koulukuljetukset toimineet sujuvasti? kyllä / ei  
2. Onko turvallisuusnäkökohdat otettu riittävästi huomioon? kyllä / ei 
kommentteja__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
9. KIUSAAMINEN 
 
1. Kiinnitetäänkö koulussa mielestänne riittävästi huomiota koulukiusaamiseen? kyllä / ei 
2. Puututaanko koulussa mielestänne kiusaamiseen? kyllä / ei 
kommentteja___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
10. HÄIRIÖT JA ONGELMATILANTEET 
 
1. Luotatteko koulun kykyyn hoitaa seuraavat tilanteet?  (valitse seuraavista niin monta kuin haluat) 
 
tupakointi kouluaikana  
oppituntien häirintä  
ilkivalta  
oppilaiden välinen nujakka  
varkaudet, näpistelyt  
häiritsevä ulkopuolinen henkilö koulussa 
oppilaiden kokema hätä  
 
11. OJENTAMINEN JA KURINPITO 
 
1. Ovatko koulun toimintatavat (esim. suhtautuminen jatkuvaan myöhästelyyn) 
teille tuttuja? kyllä / ei 
2. Millaisia kurinpitotoimenpiteitä pitäisitte toimivina?     
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
12. TYÖSKENTELYOLOT JA KOULUYMPÄRISTÖ 
 
1. Mitkä olot tai tekijät mielestänne tällä hetkellä vaarantavat lapsenne terveyttä tai turvallisuutta koulussa? (valitse seuraavista                
niin monta kuin haluat) 
 
Huono sisäilman laatu (lämpötila, home, haju) 
Melu/kaiku 
Valaistus 
Ahtaus 
Epäkäytännölliset tilat 

 



Puuttuvat tilat 
Ruokailutilat 
Ruokailun ajankohta 
Tapaturmavaara sisätiloissa 
Tapaturmavaara ulkotiloissa 
Liikenneturvallisuus 
Epäsopivat oppilaskalusteet 
 
2. Millainen työrauha lapsenne oppitunneilla on? hyvä/ kohtalainen/ huono 
kommentteja________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
13. ERITYISPALVELUT 
 
1. Tiedättekö, kuinka voitte hakeutua kasvatus- ja perheneuvolan palveluihin? kyllä / ei 
2. Tiedättekö, kuinka voitte hakeutua lastensuojelupalvelujen piiriin? kyllä / ei  
3. Tiedättekö, kuinka saatte mielenterveyspalveluja? kyllä / ei 
 
 
 

KIITOS OSALLISTUMISESTA KYSELYYN 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


