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Herttoniemenrannan ala-asteen oppilashuollon 
suunnitelma lv 2019-2020 
 
 
1.  Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuollon 
 palvelut 
  
1.1  Arvio koulun oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista     
 oppilashuoltopalveluista suunnitelmaa laadittaessa. 

 
 

Koulussamme on 503 oppilasta.  Yleisopetuksen luokkien lisäksi koulussa on 
4 erityisopetuksen luokkaa; tuettu erityisluokka, kaksi alueellista erityisluokkaa 
ja yksi pidennetyn oppivelvollisuuden luokka. Monilla koulun oppilailla on 
monikulttuurinen tausta ja kotikieliä on monia. 

 
 Oppilashuollon työntekijöinä toimivat;  
 kouluterveydenhoitaja Auli Kajaluoto 4 päivänä viikossa 
 koulupsykologi Annamaria Känkänen 2,5 päivänä viikossa  
 koulukuraattori Sirpa Harinen 4 päivänä viikossa  

 
 Lukuvuonna 2019-2020 koulussa on 35 päätoimista opettajaa ja 11 
 koulunkäyntiavustajaa. 
 
 1.2  Kuvaus oppilashuollon palvelujen järjestämisestä ja sen edellyttämästä 
 vastuunjaosta sekä toteuttamisessa tarvittavasta yhteistyöstä 

 Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä: 

 rehtori Anna-Kaisa Lindquist 
 kuraattori Sirpa Harinen  
 koulupsykologi Annamaria Känkänen  
 terveydenhoitaja Auli Kajaluoto  
 erityisopettaja Kristiina Lipsanen  
 erityisopettaja Miia Järvinen  

Psykologin toimenkuvaan kuuluvat osallistuminen yhteisölliseen 
oppilashuoltoon, oppimisen- ja hyvinvoinnin tuki ja seuranta sekä tarvittavat 
tutkimukset. Lukuvuonna 2019-2020 on suunnitteilla psykologin ja 
resurssiopettajan toteuttaman Malttiryhmän perustaminen.  

Kuraattorin tehtävänä on tukea oppilaiden ja oppilasryhmien hyvinvointia ja 
ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Työssä keskeistä on tukea oppilaiden tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja ja suoriutumista opillisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi 
kuraattori tukee vanhempia kasvatukseen ja lapsen ohjaukseen liittyvissä 
kysymyksissä. Myös opettajilla on mahdollisuus konsultoida kuraattoria. 



Koulun nimi: Herttoniemenrannan ala-aste  KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA  

   

Kuraattori osallistuu yhteisöllisen oppilashuollon suunniteluun ja 
toteuttamaiseen. Osa yhteisöllistä oppilashuoltotyötä on työskentely luokissa. 
Lukuvuoden 2019-2020 aikana kuraattori pyrkii vierailemaan jokaisessa 
luokassa ja pitää tunne- ja sosiaalisten taitojen tunteja. 

 Terveydenhoitaja tapaa jokaisen koulun oppilaan lukuvuoden aikana 
 terveystarkastuksessa. Terveydenhoitajan tehtävä painottuu 
 ennaltaehkäisevään työhön yhdessä perheiden kanssa ja mahdollisten 
 tapaturmien ensihoitoon. 

Johtoryhmä ja YHR tapaavat kerran syyslukukaudella sekä kerran 
kevätlukukaudella sekä muutoin tarpeen mukaan. Tapaamisessa 
valmistaudutaan vuosittaiseen aluepäällikön ja oppilashuollon vastaavan 
koulukäyntiin sekä suunnitellaan yhteistoimintaa lukuvuodeksi. 

 
1.3  Kuvaus oppilashuollon palvelujen kohdentamisesta yksittäisiin 
 oppilaisiin, kouluyhteisöön ja yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä 
 oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan 

 Yksilöllinen oppilashuolto käsittää kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin ja 
 koulupsykologin palvelut. Oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi ja palveluiden 
 toteuttamiseksi kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä.
 Oppilashuoltoryhmä tiedottaa toiminnastaan opettajille suunnittelupäivänä 
 sekä ennalta sovitussa opettajankokouksessa. 

 
 Oppilashuoltoryhmä suunnittelee toimintaansa vuosittain lukuvuoden alussa 
 sille varattuna suunnittelupäivänä. Syyslukukauden lopussa arvioidaan 
 toimintaa ja suunnitellaan kevätlukukauden oppilashuoltotyötä.
 Lukuvuoden lopussa arvioidaan oppilashuoltotyötä sekä suunnitellaan 
 alustavasti seuraavaa lukuvuotta.  

Myös huoltajilta kysytään toiveita ja kokemuksia. 
 
 
 
 
 
2. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 
 
 
2.1 Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren 
 kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi 
 sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi. 
  

Koulun henkilökunta seuraa oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. Kun kenelle 
tahansa koulun aikuisista syntyy huoli oppilaan edistymisestä tai 



Koulun nimi: Herttoniemenrannan ala-aste  KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA  

   

hyvinvoinnista, hän on yhteydessä huoltajiin ja konsultoi koulun kuraattoria, 
psykologia tai terveydenhoitajaa. 
Yhteistyössä huoltajien kanssa sovitaan yksilökohtaisen oppilashuollon 
käynnistämisestä. Yksilöllisen oppilashuollon tapamaisesta laaditaan 
oppilashuoltokertomus Wilmaan. Kuraattori ja psykologi kirjaavat 
yksilökohtaisen oppilashuollon asiakastietojärjestelmäänsä. 

  
 
2.2 Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa 

Terveydenhoitaja tuottaa yleistä tietoa koulun käyttöön oppilaiden 
hyvinvoinnista ja hyödyntää opettajien ja muun koulun henkilökunnan 
oppilaiden tuntemusta. 

 
2.3 Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen 
 järjestäminen koulussa 
 
 Koulupäivän tai koulumatkan aikana tapahtuneen tapaturman sattuessa tai 
 oppilaan äkillisesti sairastuessa ensiapu annetaan koululla ja otetaan yhteyttä 
 vanhempiin, jotka huolehtivat lapsensa tarvittaessa jatkohoitoon 
 terveysasemalle. Lapsen sairastuessa tai loukkaantuessa vapaa-ajalla 
 vanhemmat huolehtivat lapsen hoidosta. 

 Erityisruokavalion saannin edellytyksenä on lääkärin lausunto. Kun lapsi tulee 
 kouluun ensimmäiselle luokalle, ei todistus saa olla vuotta vanhempi. 
 Ruokavaliosta ja ruokavaliomuutoksista ilmoitetaan 
 ruokavaliokuvauslomakkeella. Erityisruokavaliota varten huoltajan tulee 
 toimittaa lääkärintodistus terveydenhoitajalle, joka toimittaa tiedot keittiöön. 
 Lääkärintodistusta ei toimiteta kouluravintolaan.   

 Diabetestä sairastavien oppilaiden hoidon ja koulutyöhön osallistumisen 
 osalta on tehty erillinen suunnitelma. Jokaisen oppilaan henkilökohtainen 
 hoito-ohje on luokanopettajalla sijaiskansiossa, terveydenhoitajalla ja 
 oppilasta mahdollisesti avustavalla koulunkäyntiavustajalla.  
 
 Terveydenhoitajalla on tieto erityisruokavalioista ja oppilaiden 
 perussairauksista. Kaikki tärkeä ja oppilaan turvallisuuden tai koulun käynnin 
 kannalta merkittävä tieto on myös luokanopettajalla ja kaikilla oppilaan kanssa 
 työskentelevillä koulun aikuisilla. 
 
 Kunkin sairauden kohdalla pohditaan järjestelyt erikseen ja ne kirjataan 
 tarvittaessa. 
 
2.4 Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen sekä sairaalaopetuksen 
 yhteydessä 
 
 Siirtyminen tehostettuun tai erityiseen tukeen edellyttää moniammatillista 
 arviota, joka kirjataan pedagogiseen arvioon tai pedagogiseen selvitykseen. 
 Samalla voidaan arvioida yksilökohtaisen oppilashuollon tarvetta. 

Osana oppilashuoltotoimintaa koulussa on pedagogisen tuen tapaamiset, 
joissa käsitellään oppilaan kolmiportaiseen tukeen liittyvät pedagogiset 
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ratkaisut sekä pedagogiset arviot ja selvitykset. Opettajat voivat varata 
pedagogisen tuen aikoja tarpeen mukaan tiistai-iltapäivisin. 

  
 
 
2.5 Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen 
 osallistumisen epäämisen yhteydessä 
 
 Mikäli oppilas on määräajaksi erotettuna koulusta, on hän silti oikeutettu 
 oppilashuollon palveluihin ja opetuksen tukeen. Oppilashuoltoryhmässä 
 pohditaan tapauskohtaisesti tuen toteuttaminen. 
 
 
2.6 Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä 
 ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian 
 käsittelyssä 
  

Tapauskohtaisesti sovitaan kuka tai ketkä ryhtyvät työskentelemään 
yksittäistä oppilasta koskevassa asiassa. Lisäksi vanhemmilta kysytään 
suostumus yhteistyöhön. Nimetty vastuuhenkilö kokoaa asiantuntijaryhmän. 

  
 
2.7 Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 
 
 Oppilashuoltokertomus laaditaan yksilökohtaisessa oppilashuollossa silloin, 
 kun asia edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Yksilökohtaisen 
 oppilashuollon ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan, kuka on vastuuhenkilö
 ja huolehtii oppilashuoltokertomuksen ylläpitämisestä.  
  
2.8 Yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden 
 kanssa, kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi 

 
Viranomaistahoihin ollaan yhteydessä tarpeen mukaan. 

 
 

3.  Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat  
 
 
3.1  Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt 

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tiistaisin noin kerran 
kuussa. Yhteisöllisessä oppilashuollossa arvioidaan, seurataan ja kehitetään 
kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteisöllisessä 
oppilashuollossa tavataan opettajia ja oppilaita luokka-asteittain. Lukuvuonna 
19-20 kokeillaan sähköistä kyselyä, jolla kartoitetaan oppilaiden mielipiteitä 
luokan ilmapiiristä ja luokkahengestä sekä yleisestä kouluviihtyvyydestä.  

YHR:n kokouksesta pidetään muistiota. 
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3.2  Yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien 
 tahojen kanssa 
  
      

Koulu tekee yhteistyötä alueen verkostojen kanssa esim. alueellisessa 
verkostotyöryhmässä. Yhteistyötahot sovitaan tapauskohtaisesti. 
 

 
3.3  Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä 
 jatko-opintojen suunnittelussa 
 
 Oppilaiden siirtymää nivelvaiheissa tuetaan tiiviillä yhteistyöllä. Esi- ja 
 alkuopetus tekevät yhteistyötä jo esiopetusvuoden aikana. Esiopetusvuoden 
 keväällä toimitaan yhteisen suunnitelman mukaan. Riittävästä tiedon 
 siirtymisestä ja sopivien yksilökohtaisten opetusjärjestelyiden suunnittelusta 
 huolehditaan koulun ja YHR:n ja esiopetuksen yhteistyöllä. 
 Oppilashuoltoryhmä käy kevään aikana kaikissa esiopetusryhmissä 
 keskustelemassa tulevan kouluvuoden järjestelyistä. Esiopetuksen edustaja 
 toimittaa kaikkien tulevien koulutulokkaiden esiopetussuunnitelmat. 
 
 Yläasteen nivelvaiheessa tiivistä yhteistyötä tehdään Porolahden peruskoulun 
 kanssa. Erityisopettajat ja oppilashuoltoryhmä huolehtivat tarpeellisen tiedon 
 siirtymisestä niille yläasteille, joille Herttoniemenrannan ala-asteen oppilaita 
 siirtyy. 
 
 
4.  Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja 
 turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa 
 
 
4.1  Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 
 

 Terveydenhoitaja pitää mahdollisuuksien mukaan terveystiedon tunteja. 
 
4.2  Järjestyssäännöt 
 

Koululla on järjestyssäännöt. Ne käydään kouluyhteisössä läpi ja ne ovat 
näkyvällä paikalla sekä koulurakennuksessa, että koulun nettisivuilla 
nähtävillä.  
 

 
4.3  Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen  

 
Poissaoloja seurataan sähköisen Wilma- järjestelmän avulla. Mikäli opettajalla 
 nousee huoli oppilaan lisääntyneistä tai runsaista poissaoloista, hän on ensin 
 yhteydessä kotiin. Mikäli oppilaalla on paljon poissaoloa vaativa perussairaus, 
 pohditaan, millaisin opetusjärjestelyin oppimista voidaan tukea. Mahdollisesti 
 voidaan käyttää teknologiaa hyödyksi etäopetuksen järjestämisessä ja tehdä 
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 muita opetuksen tilapäisiä erityisjärjestelyitä. Mikäli poissaolojen taustalla ei 
ole selkeää somaattista syytä, opettaja ottaa yhteyttä koulun 
terveydenhoitajaan, kuraattoriin tai psykologiin, jolloin tarvittaessa 
käynnistetään yksilökohtainen oppilashuoltotyö.  
Poissaoloihin liittyen noudatetaan puuttumisen portaita, mikäli oppilaalla on 
 luvattomia tai selvittämättömiä poissaoloja.  

 
 
4.4  Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja 
 hoitoonohjaus 
 

 Kouluyhteisössä toimitaan kaikissa tilanteissa niin, että turvallisuus ja 
 terveellisyys ovat ensisijaisesti huomion kohteena. Kouluympäristö ja 
 liikkuminen koulun tiloissa pohditaan turvallisuuden näkökulmasta. 
 Välitunneilla tämä tarkoittaa riittävää määrää välituntivalvojia ja selkeistä 
 sääntöjä ja käytänteitä sekä niiden noudattamisen valvomista. 
 Välituntisäännöistä keskustellaan ja niitä tarkennetaan tilanteiden mukaan. 
 
 Mikäli kuitenkin sattuu tapaturma, tulee opettajan ensin harkita tapahtuman 
 vakavuus. Opettajia lähetetään vuosittain EA1 koulutukseen ja valinnassa 
 pyritään huomioimaan, että osaamista löytyisi joka solusta ja 
 ammattiryhmästä. Mikäli terveydenhoitaja on paikalla, voi häntä tarvittaessa 
 konsultoida. Suurin osa tapaturmista hoituu ensiavulla koululla opettajan tai 
 terveydenhoitajan toimesta. Mikäli on epäilystä siitä, että vamma on vakava tai 
 osuma on tullut esim. silmiin tai päähän, tulee soittaa hälytysnumeroon 112 ja 
 kertoa tilanne.  
 
 Mikäli oppilas lähetetään jatkohoitoon esim. terveyskeskukseen, asiasta 
 ilmoitetaan huoltajalle ja oppilaan mukaan annetaan lähete 
 oppilastapaturmasta. Lomakkeen saa kouluterveydenhoitajalta tai 
 koulusihteeriltä ja opettajalla on hyvä olla sellainen sijaiskansiossaan. 
 Oppilaan viemisestä terveysasemalle vastaa ensisijaisesti huoltaja. Mikäli 
 oppilas tarvitsee taksikyytiä, hänelle annetaan taksikortti. Loukkaantunutta 
 oppilasta ei saa jättää yksin eikä lähettää yksin saamaan hoitoa. 
 
4.5  Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen 
 ja käyttöön puuttuminen 
 
 Kaikkien päihteiden käyttö koulun alueella on kielletty. Koululla on erillinen 
 päihdesuunnitelma, jossa määritellään keinoja oppilaiden valistamiseksi ja 
 päihteiden käytön ehkäisemiseksi sekä asiaan puuttumiseksi. 
 
4.6 Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 

 
Takseilta noudoista ja taksille vienneistä huolehtivat koulunkäyntiavustaja. 
Joidenkin oppilaiden osalta on sovittu, että he eivät tarvitse erillistä noutoa, 
vaan osaavat itse siirtyä koulun välituntipihalle taksista.  
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4.7 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 
 häirinnältä 
 

Koulussa on erillissuunnitelma: Herttoniemenrannan ala-asteen kiusaamisen 
vastainen suunnitelma. 

 
 Hyvään kohteluun ja käytökseen sekä empatiaan ohjaamisella on suuri 
 merkitys kiusaamisen ehkäisyssä. 

Opettajat puuttuvat kaikkiin havaittuihin kiusaamis- ja häirintätapauksiin ja 
oppilaita ohjataan aina kertomaan koulun aikuiselle, mikäli havaitsevat 
kiusaamista. Koulussa on Koulurauha-ryhmä, joka selvittää ilmi tulleita 
kiusaamistapauksia ja hoitaa jälkiseurannan. Lisäksi kuraattorilla ja rehtorilla 
on tärkeä rooli kiusaamistapausten käsittelyssä ja jatkotyöskentelyssä. 

 
 
4.8 Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

 Koululla on erillinen kriisisuunnitelma.  
 Koulun oppilashuoltoryhmä toimii kriisiryhmänä koulukohtaisessa 
 kriisitilanteessa ja viraston kriisiryhmää ja henkilöstöä konsultoidaan ja 
 käytetään tarpeen mukaan. 
 

 Koulun turvallisuussuunnitelmassa on määritelty toimintatapoja uhka- ja 
 väkivaltatilanteiden varalle  
 

 
5. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän 
 huoltajiensa kanssa 

 
 
5.1 Oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen 
 oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa: 
 
 Lukuvuoden alun vanhempainilloissa oppilashuoltoryhmä esittäytyy ja kertoo 
 toiminnastaan. Oppilashuoltoryhmä kutsuu lukuvuoden aikana oppilaskunnan 
 ja vanhempainyhdistyksen edustajia pohtimaan yhdessä yhteisöllisen 
 oppilashuollon sisältöjä. Oppilashuollon suunnitelma on nähtävillä koulun 
 kotisivuilla ja se käsitellään johtokunnassa.  
 Huoltajien ja oppilaiden palautetta kerätään eri tilanteissa ja toimintaa 
 pyritään suuntaamaan yhteisöä vahvistavalla ja osallistavalla tavalla. 
 Kouluyhteisön hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia. 
 
 
5.2 Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja 
 menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja 
 yhteistyötahoille: 
  
 kts. edellinen 
 Koulun toimintasuunnitelmassa ja koulun kotisivuilla näkyy 
 oppilashuoltoryhmän yhteystiedot. 
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