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Johdanto 

Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten myötä oppi-
lashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa esiopetuksen perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy 
kiinteästi esiopetuksen tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edelly-
tyksiä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus1.  
 
Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyt-
tää2. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ole-
via lapsia. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyy-
sisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden 
edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijai-
sesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. 
Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon3. Monialainen yhteistyö 
on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioitta-
va suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 

 

1. Esiopetuksen oppilashuollon määrittely ja 
toimintaperiaatteet 

 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta 
käsitettä lapsi, oppilaitoksesta nimitystä esiopetusyksikkö tai esiopetus. Koulutuksen jär-
jestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä4. 
 
Esiopetuksen oppilashuolto on perheille tarjottava lakisääteinen palvelu, josta vastaa ope-
tuksen järjestäjä. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen 
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä nii-
den edellytyksiä lisäävää toimintaa. Esiopetuksen oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että 
yksilöllistä tukea. Esiopetuksen oppilashuollossa seurataan ja arvioidaan koko yhteisön ja 
esiopetusryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että lapsen yksilölliseen kasvuun ja 
kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet huomioidaan esiopetuksen arjessa. Esiope-
tuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. 
 

 
Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on terve ja turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö 
ja välittämisen ja huolenpidon toimintakulttuuri. Tarkoituksena on lapsen tasapainoisen ke-
hityksen ja oppimisen tukeminen. Oppilashuollossa pyritään kasvun ja kehityksen estei-
den, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieven-
tämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain. Tehtävänä on seurata ja tukea jokai-
sen lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa puuttua hyvinvoinnissa tapahtu-
viin muutoksiin yhteistyössä huoltajan kanssa. 
 
                                                 
1 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989 
2 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 4 mom. 
3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom. 
4 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1 § 3 mom. 
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2. Monialainen oppilashuollon yhteistyö 
 
Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveys-
toimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus5.  
 
Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huo-
mioon lapsen ikä ja edellytykset6. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin 
huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajan kanssa.  
 
Lapsen huoltajalle annetaan tieto käytettävissä olevista oppilashuollon palveluista heti esi-
opetuksen alkaessa. Myös esiopetusvuoden aikana heitä ohjataan hakemaan tarvitsemi-
aan oppilashuollon palveluja7. Lapsen ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitel-
mallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja 
edesauttaa palveluihin hakeutumista. 
 
Huoltajalle ja lapselle järjestetään mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuol-
lon palvelujen asiantuntijoiden kanssa. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun psy-
kologin tai kuraattorin kanssa on järjestettävä viimeistään seitsemäntenä esiopetuksen 
työpäivänä sen jälkeen kun huoltaja tai lapsi on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa 
mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä.8 
 
Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut, 
jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalve-
luina9. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin lapseen, lapsen kehitysympäristöihin 
kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan siten, että ne ovat helposti saatavilla10. Palvelut jär-
jestetään lain edellyttämässä määräajassa11. 
 
Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista oppilashuoltotyössä on esiopettajalla 
ja esiopetusryhmän ja -yksikön johtajalla ja muulla henkilökunnalla12. Myös esiopetukseen 
liittyvän päivähoidon henkilökunta toteuttaa yhteisöllistä oppilashuoltoa ja on mukana ra-
kentamassa lasten hyvinvointia varhaiskasvatuksessa. 
 
Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetukses-
ta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Esiopetuksen ja muun varhaiskasva-
tuksen sekä perusopetuksen välinen vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuol-
lon toimintaa. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa lapsen terveyttä, hyvin-
vointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toiminta-
tapoja kehitetään esiopetusyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edel-
lyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia13. 
 
 
                                                 
5 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 1 mom. 
6 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom. 
7 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 § 1 ja 2 mom. 
8 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § ja 17 § 
9 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 3 mom. ja terveydenhuoltolaki (1326/2010) 15 § 
10 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp. 
11 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki15 § ja 17 § 
12 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 ja 2 mom. 
13 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 § 
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3. Oppilashuoltosuunnitelmat 
 
Esiopetuksessa opetussuunnitelma tulee myös oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä 
kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa14. Valmiste-
lutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yh-
teistyökumppaneiden kanssa.  
 
Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta 
suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunni-
telmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä.  
 
Suunnitelmat ovat  

 Huittisten kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma15 
 Huittisten esiopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta16 
 Huittisten esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma17 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia, 
terveyttä ja turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen 
opetussuunnitelman oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä esiopetuksen oppilashuolto-
suunnitelmaa. Suunnitelmat yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua, ohjausta ja to-
teutusta.  
 
Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan esiopetuksen oppilashuollon 
paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman 
yhteys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä oppilashuoltosuunnitelmien 
laadintaa ohjaavat linjaukset. Oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaaviin linjauksiin on 
tarkoituksenmukaista sisällyttää suunnitelmien perusrakenne ja osa suunnitelmiin 
sisältyvistä asioista, jolloin turvataan suunnitelmien riittävä yhdenmukaisuus kaikissa 
yksiköissä. Yhteisiä osuuksia täsmennetään ja täydennetään yksikkökohtaisesti. 
 

4. Huittisten kaupungin esiopetuksen 
oppilashuoltosuunnitelma 

 
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämis-
tä varten laaditaan yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma18. Suunnitelma on laaditta-
va yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön, huoltajien ja lasten kanssa. Oppilashuoltosuun-
nitelma voi olla myös kahden tai useamman esiopetusyksikön yhteinen.  
 
Huittisissa on laadittu eri esiopetusyksiköitä koskeva yhteinen  oppilashuoltosuunnitelma.  
Suunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kaupun-
ginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa19.  
 
                                                 
14 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003) 
15 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom. 
16 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003) 
17 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 
18 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 
19 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom. 
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Huittisten kaupungin esiopetuksessa tehdään oppilashuoltotyötä kolmella tasolla: kunnalli-
sesti, yhteisöllisesti ja yksilökohtaisesti. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia ja jo-
kaisella ryhmällä on omat tehtävänsä ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. 
 
Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä on esi-
opetusyksikön opettajan ja yksikön esimiehen lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 
laaja-alainen erityisopettaja, neuvolaterveydenhoitajat, sosiaalityön edustaja, puhetera-
peutti sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä 
asia edellyttää. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio 1. Oppilashuollon ryhmät Huittisissa 

4.1. Monialainen oppilashuollon ohjausryhmä 
 
Opetuksen järjestäjä asettaa monialaisen oppilashuollon ohjausryhmän. Oppilashuollon 
ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, 
kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu 
tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen järjes-
täjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin 
ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä. 
  
Huittisten kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta asetti kokouksessaan (15.4.2014 § 72) 
monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän ja nimesi oman toimialansa ryhmän jäsenet. 
Lisäksi perusturvalautakunta, Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) ja Satakunnan 
koulutuskuntayhtymä (Sataedu) ovat nimenneet omat edustajansa ohjausryhmään. 
 
Monialaisen ohjausryhmän jäsenet ovat: 

 Mattila Eija, koulutusjohtaja 
 Malmberg Maarit, rehtori 
 Maine Mari, rehtori 
 Mäkinen Timo, rehtori 
 Kortessalo-Ainasoja Johanna, varhaiskasvatusjohtaja 
 Juurikko Timo, kasvatus- ja opetuslautakunta 
 Piranen Sinikka, sosiaalityön johtaja 
 Heinäkallio Jaana, lääkäri 
 Tähtinen Tinja, perusturvalautakunta 
 Syrilä Marja, rehtori SASKY 
 Salmi Kristiina, opiskelijapalvelupäällikkö Sataedu 

Monialainen oppilashuollon ohjausryhmä

Yhteisöllinen  
oppilashuolto 

Yksilöllinen oppilashuolto 

  Esiopetusyksiköiden 
oppilashuoltoryhmät 

Yksilölliset 
asiantuntija-  
ryhmät 

Esiopetusryhmän 
henkilöstö 

Esiopetusryhmän 
esimies  
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4.2. Esiopetuksen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ja sen toimintatavat 
 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa esiopetuksen oppilashuollon suunnittelusta, kehit-
tämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Jos esiopetus järjestetään koulun yhteydessä, 
voi koulukohtainen oppilashuoltoryhmä toimia myös esiopetuksen oppilashuoltoryhmänä. 
Ryhmää johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppi-
lashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä 
ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän 
keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yh-
teisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. 
 
Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuolto-
työssä seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja ryhmien hyvinvointia. Li-
säksi huolehditaan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettö-
myydestä20. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä varhaiskas-
vatuksen, neuvolan sekä muiden kunnan lasten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja 
toimijoiden kanssa.  

 
Lasten ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa 
tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Yhteisöllinen oppilashuolto luo esiopetuksessa edelly-
tyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta 
lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista 
tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. 
 
Lapsella on oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin21, joihin kuuluvat niin fyysinen, psyyk-
kinen kuin sosiaalinenkin turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lasten ja 
henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri 
edistää työrauhaa. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman lasten suojaamiseksi väkival-
lalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja, päiväkodin 
johtaja tai rehtori ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen tai kotiin tapahtu-
neesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille.22  
Rakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön ter-
veellisyyttä ja turvallisuutta. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös esiopetuksen kul-
jetuksia, tapaturmien ehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. Kun esiopetus 
järjestetään koulussa, otetaan myös esiopetus huomioon kouluympäristön terveellisyyden 
ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa23. 
 
Huittisten esiopetuksen yhteisöllinen oppilashuolto 
 
Yhteisöllisen oppilashuollon tehtävänä on kartoittaa Huittisten kaupungin esiopetusryhmi-
en hyvinvointia ja huolehtia siitä, että lapsen yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen sekä ter-
veyteen liittyvät tarpeet huomioidaan esiopetuksen arjessa. Esiopetuksen yhteisöllinen 
oppilashuoltoryhmä kokoontuu esiopetusyksiköissä kerran syyslukukauden ja kerran ke-
vätlukukauden aikana.  Sammun koulun  esiopetusryhmien yhteisöllinen oppilashuolto jär-
jestetään koulun oppilashuollon yhteydessä.  
                                                 
20 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 mom. 
21 Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013) 
22 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. (1267/2013) 
23 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 16 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 12 § 
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4.2.1. Esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävät ja kokoonpano 
 
Oppilashuoltoryhmän tehtäviä ovat24 

 esiopetuksen oppilashuollon kokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen 
 esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman toteutumisesta huolehtiminen 
 esiopetuksen oppilashuollon toteutumisen arviointi 
 esiopetuksen opiskeluilmapiiriin, -mielekkyyden ja muun hyvinvoinnin edistäminen 
 esiopetuksen toimintakulttuurin kehittämisen tukeminen ja yhteydenpito muihin tuki-

verkostoihin. 
 
Oppilashuoltoryhmän kokoonpano Huittisissa 

 Esiopetuksen oppilashuoltoryhmää johtaa esiopetusyksikön johtaja/rehtori ja sijai-
sena johtajan varahenkilö.  

 Oppilashuollon henkilöstöstä siihen kuuluvat esiopetuksen opettaja, varhaiskasva-
tuksen erityisopettaja/laaja-alainen erityisopettaja, perheneuvolan psykologi ja sosi-
aalityöntekijä, lasten neuvolan terveydenhoitaja, terveyskeskuksen puheterapeutti 
koulun sosiaalityöntekijä (kuraattori) ja perhepalveluiden sosiaalityöntekijät.  

 Erikseen kuultavia asiantuntijoita voivat olla esimerkiksi huoltajien, ruokapalvelujen, 
koulumatkakuljetusten ja poliisin edustajat sekä lääkäri. 

 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/laaja-alainen erityisopettaja ja esiopetusyksikön johta-
ja/rehtori vastaavat yhteistyössä kokoontumisaikataulun suunnittelusta, kokouksen järjes-
tämisestä ja kokouspäivän varaamisesta.  
 
Johtaja/rehtori vastaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan/laaja-alaisen eri-
tyisopettajan kanssa esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokousmuistion laa-
dinnasta. Johtaja/rehtori valvoo säädösten noudattamista ja sovittujen toimenpiteiden to-
teutumista.  
 
Johtajan/rehtorin johdolla oppilashuoltoryhmä arvioi omaa toimintaansa säännöllisesti 
vuosittain keväällä kokoontuvassa esiopetuksen yhteisöllisessä oppilashuollon palaveris-
sa.  
 
4.3. Esiopetuksen yksilökohtainen oppilashuolto ja sen toimintatavat 
 
Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen hyvinvointia ja op-
pimista sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä. Esiopetuksen oppilashuollol-
la on tärkeä merkitys varhaisen tuen turvaamisessa ja ongelmien ehkäisyssä. Lasten yksi-
lölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen ra-
kentamisessa että esiopetuksen arjessa.  
 
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan  

 lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain 
mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina,  

 oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä  
 yksittäistä lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.25 

 
                                                 
24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta 
25 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 1 mom. 
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Yksilökohtaiset terveydenhoito- ja neuvolapalvelut 
 
Huittisissa neuvolantoiminta on osa esiopetuksen oppilashuoltoa ja neuvolan terveyden-
hoitaja toimii tarvittaessa esiopetuksen oppilashuollon asiantuntijana. Neuvolan ja varhais-
kasvatuksen yhteistyö lasten ja perheiden tukemisessa luo pohjaa ennaltaehkäisevästi jo 
ennen esiopetusta.  
 
Terveydenhoitajan ja lääkärin muodostama työpari vastaa esiopetusikäisille lapsille mää-
räaikaistarkastusten toteutumisesta ja tarvittaessa jatkohoitoon ja tukipalveluihin ohjaami-
sesta. Esiopetusikäisellä lapsella on neuvolan terveydenhoitajan tarkastus 6-vuotiaana. 
Tarvittaessa 6-vuotistarkastuksessa tehdään Lene- arviointi  (leikki-ikäisen lapsen neuro-
loginen arvio). 
 
Lastenneuvolan terveydenhoitajat kuuluvat yhteisöllisiin ja yksilökohtaisiin oppilashuolto-
ryhmiin. Lisäksi esiopetusyksikön ja lastenneuvolan henkilökunnat toimivat toisilleen kon-
sultoivina asiantuntijoina. 
 
Yksilökohtaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut, yhteistyö sosiaalitoimen kanssa 
 
Huittisten perheneuvolan psykologipalvelu on osa esiopetuksen oppilashuoltoa. Psykologi 
toimii asiantuntijana myös muun varhaiskasvatuksen osalta ja edustaa lapsen kehityksen, 
tunne-elämän ja oppimiskyvyn asiantuntemusta. Psykologi on keskeinen toimija esiope-
tuksen yhteisöllisessä monialaisessa oppilashuollossa sekä yksilökohtaisessa oppilashuol-
toryhmässä 
 
Huittisissa esiopetuksen kuraattoripalvelut kuuluvat osana perusopetuksessa ja lukiossa 
toimivan koulun sosiaalityöntekijän tehtäviin. Hän toimii sosiaalityön asiantuntijana lapsen 
yksilöllisessä oppilashuollossa 
 
Esiopetuksen oppilashuoltotyön keskeisenä tehtävänä on tukea kokonaisvaltaisesti lapsen 
ja hänen perheensä hyvinvointia sekä ehkäistä mahdollisia pulmatilanteita. Sosiaalitoimen 
näkökulmasta toimiva oppilashuoltotyö tukee lasten ja perheiden tilannetta ja näin ennal-
taehkäisee lastensuojelun tarpeen syntyä. Lastensuojelun asiantuntemus on esiopetuksen 
henkilökunnan käytössä mm. oppilashuoltotyön muodossa. 
  
 
Yksilökohtainen yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa 
 
Esiopetuksessa olevien lasten erikoissairaanhoito on järjestetty pääasiallisesti Satakunnan 
sairaanhoitopiirin keskussairaalassa tai Turun yliopistollisessa sairaalassa. Tarvittaessa 
esiopetuksesta tehdään yhteistyötä myös Tampereen yliopistollisen keskussairaalan 
kanssa.  

 
Kun lapsi on menossa tutkimuksiin erikoissairaanhoitoon, lapsen esiopetusryhmän työteki-
jät tekevät kirjallisen palautteen lapsesta esiopetuksen näkökulmasta. Erikoissairaanhoi-
dosta tulee kirjallinen palaute tutkimusjaksosta esiopetukseen vanhempien luvalla tai tut-
kimusjakson jälkeen pidetään yhteinen hoitoneuvottelu vanhempien, erikoissairaanhoidon 
työntekijöiden ja esiopetuksen henkilökunnan kesken. Tarvittaessa erikoissairaanhoidosta 
voi osallistua työntekijä yksittäisen lapsen esiopetussuunnitelma- tai oppilashuoltopalave-
riin. 
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4.3.1. Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä 
 
Yksittäistä lasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa yksilöllisessä 
oppilashuoltoasiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen lapsen tai lapsi-
ryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi.  
 
Ryhmän kokoaa se esiopetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia 
työtehtävien perusteella kuuluu26. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskoh-
taiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.  
 
Ryhmän koollekutsuminen ja asian käsittely perustuu huoltajan suostumukseen. Huoltajan 
yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppi-
lashuollon yhteistyötahoja tai lapsen läheisiä.27 Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää 
neuvoa lapsen asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta28. 
 
Suostumus 
 
Yksilökohtainen oppilashuolto esiopetuksessa perustuu aina huoltajan suostumukseen 
(liite 3)29. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua 
tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai lapsen läheisiä. Huoltajan osallisuutta tuetaan 
ja mielipiteitä kuullaan lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisessa. Lapsen 
osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpi-
teissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti30. Vuoro-
vaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Oppilashuoltotyö järjestetään niin, 
että lapsi voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltoryhmän 
jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa lapsen asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asian-
tuntijoilta. Työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. 
 
 
4.3.2. Oppilashuoltokertomusten laatiminen, säilytys, salassapito ja tiedoksisaanti-
oikeus 
 
Yksittäistä lasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuolto-
kertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen (Liite 6) 31. Kirjauksia 
voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muo-
toon, joka etenee aikajärjestyksessä.  
 
Yksilökohtaisen oppilashuoltoon liittyvät oppilashuollon kertomukset sekä muut salassa 
pidettävät yksittäistä lasta koskevat asiakirjat talletetaan suojattuihin arkistoihin, joiden yl-
läpitäjä on opetuksen järjestäjä. Vastuuhenkilönä toimii esiopetusyksikön johtaja/rehtori. 
Vastuuhenkilö vastaa tietojen asianmukaisesta talletuksesta ja luovuttamisesta niitä pyy-
dettäessä. Oppilashuoltokertomukset ja muut salassa pidettävät lasta koskevat oppi-
                                                 
26 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013 
27 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 1 ja 2 mom. 
28 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 26 § 3 mom. 
29 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp. 
30 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom. 
31 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 2 mom. ja 20 § 1, 3 ja 4 mom. 
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lashuollolliset asiakirjat säilytetään omina lapsikohtaisina kansioinaan. Kansiot säilytetään 
ulkopuolisilta suojattuna lukitussa kaapissa. Oppilashuoltorekisteri säilytetään erillään 
muista opetuksen asiakirjoista, jotta salassapito ei vaarannu. Oppilashuoltorekisteriin tal-
lennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä lasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salas-
sa pidettäviä.32 
 
Terveydenhuollon henkilöstö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti potilas-
kertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Oppilashuollon kuraattori kirjaa asiakastiedot 
kuraattorin asiakaskertomukseen.33 
 

Taulukko 1. Oppilashuollon kirjaaminen. 
 
Salassapitovelvollisia ovat esiopetusyksikön johtaja, esiopetuksen opettajat, varhaiskasva-
tuksen erityisopettaja, muu kasvatushenkilöstö, harjoittelijat, avustajat, terveydenhuollon 
edustajat, koulukuraattori, sosiaalityöntekijät, koulupsykologi sekä opetuksen järjestämi-
sestä vastaavien toimielinten jäsenet. Myöskään muut opetuksen järjestäjän palvelukses-
sa olevat henkilöt eivät saa sivullisille ilmaista tietoonsa saamia salassa pidettäviä tietoja 
eivätkä luovuttaa salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja. 
 
Lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on 
salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 
oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksi-
lökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.34 Lisäksi heillä on oikeus 
saada ja luovuttaa toisilleen sekä lapsen opettajalle, rehtorille tai päiväkodin johtajalle ja 
opetuksen järjestäjälle lapsen opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät vält-
tämättömät tiedot.35 
 
Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, 
joka on välttämätön lapsen tai muiden lasten turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava 
tieto voi koskea muun muassa sellaista lapsen sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa 
huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, 
yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan 
suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. 
                                                 
32 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 21 § 1 mom. ja 22 § 1 mom. 
33 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 2 mom., laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § ja laki 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
34 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 2 mom. 
35 Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (1288/2013) 
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Jos lapsi siirtyy toisen opetuksen järjestäjän opetukseen, aikaisemman opetuksen järjestä-
jän on pyydettävä lapsen huoltajan suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle 
voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka 
ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta36. Sen sijaan opetuksen järjestämi-
sen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle 
esi- tai perusopetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden esi- tai 
perusopetuksen järjestäjän pyynnöstä.37 
 
4.3.3. Yhteistyö lasten hyvinvointia edistävien ulkopuolisten tahojen kanssa  
 
Yhteistyö sosiaalitoimen ja lastensuojelun kanssa  
 
Huittisissa yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä on mukana koulun sosiaalityöntekijä         
(kuraattori) asiantuntijajäsenenä ja hänet voidaan tarpeen vaatiessa kutsua yksilökohtai-
seen asiantuntijaryhmään. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion kuraattori on sosiaali- 
ja sivistystoimen yhteinen ja hän osallistuu tarvittaessa lastensuojelupalavereihin. Kuraat-
tori on sosiaalitoimen palveluksessa. 
 
 
Yhteistyö Huittisten lasten asiakasyhteistyöryhmän (AYTR) kanssa 
 
Lasten asiakasyhteistyöryhmän tehtävät vaihtelevat tarpeen mukaan. AYTR sekä arvioi 
kohderyhmän (0–14-vuotiaat) tilannetta sekä käsittelee yksittäisen lapsen asioita ja auttaa 
lasta saamaan oikeat palvelut oikeaan aikaan. Ryhmän tehtävänä on myös seurata ja 
edistää lapsen palvelujen toteutumista sekä sopia järjestettävistä palveluista ja vastuujaos-
ta niiden toteuttamiseksi. 
 
Lasten AYTR:ssä on edustus sosiaali-, terveys- ja opetustoimesta. Huittisissa tämä tarkoit-
taa seuraavaa kokoonpanoa: lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, lääkäri, lastensuojelu, 
perheneuvola, koulun sosiaalityöntekijä, erityisopetus, varhaiskasvatuksen erityisopettaja.  
 
AYTR:n asiakkaita ovat mm. sellaiset lapset, joilla on jo olemassa verkostoa, mutta heidän 
kuntoutukselliset asiansa eivät etene. Samoin asiakkaita ovat sellaiset lapset, joiden pul-
mat ovat niin moninaiset, että oppilashuollolliset toimenpiteet eivät enää riitä ja tarvitaan 
tehokkaampaa moniammatillista pohdintaa asioiden eteenpäin viemiseksi. 
 
Yksittäisen lapsen asioita AYTR:ssä käsitellään ainostaan huoltajien luvalla. Huoltajat 
osallistuvat halutessaan kokoontumiseen. Lapsen asia käsitellään AYTR:ssä lähetteellä, 
jonka täyttää työntekijä, joka ko. lapsen kanssa työskentelee. Kyseinen työntekijä osallis-
tuu myös AYTR:n kokoontumiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 3 mom. 
37 Perusopetuslaki 40 § 4 mom. (1288/2013) 
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4.3.4. Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa  
 
Siirtymävaiheessa lapsi siirtyy uuteen oppimisympäristöön: kotoa, kerhosta, perhepäivä-
hoidosta tai päiväkodista esiopetukseen. Siirtymävaiheyhteistyön tavoitteena on tarjota ja 
turvata lapselle mahdollisimman hyvä aloitus niin esikoulussa kuin alakoulussakin. Tavoit-
teena on myös luoda ehyt ja johdonmukainen jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetuksen 
kautta alkuopetukseen. 
 
Jokaiselle esiopetuksen aloittavalle lapselle ja lapsen huoltajille tarjotaan mahdollisuus 
tutustua esiopetusyksikköön ennen toiminnan alkua. Käytännöt vaihtelevat esiopetusyksi-
köittäin. 
 
 
Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa 
 
Esiopetukseen siirtyvän lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman kevään 
keskustelusta annetaan huoltajien luvalla kopio tulevaan esiopetusyksikköön. Erityisen 
tärkeää tiedon siirto on silloin, kun lapsella on tehostetun tai erityisen tuen tarvetta. Mikäli 
lapselle on tehty tutkimuksia ja hänellä on lausuntoja eri terapeuteilta tai erikoissairaanhoi-
dosta, voidaan kopiot lausunnoista toimittaa huoltajien luvalla tulevaan esiopetusyksik-
köön. Tärkeää on turvata myönteisen kehityksen ja oppimisen jatkuminen kunkin lapsen 
vahvuudet ja tuen tarpeet huomioiden. Yhteistyön periaatteena on luottamuksellinen tie-
donsiirto eri toimintayhteisöjen kesken huoltajien tahtoa kunnioittaen.  
 
 
Yhteistyö perusopetuksen kanssa siirtymävaiheissa 
 
Esiopetuksessa laadittu lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja kasvatushenkilöstön 
arvio lapsen kouluvalmiudesta tukevat jatkumoa lapsen sujuvasta koulupolusta esiopetuk-
sesta alkuopetukseen. Alkuopetukseen siirryttäessä siirtymävaiheyhteistyön merkitykselli-
syys korostuu erilaisen tuen tarpeessa olevilla oppilailla. Tiedonsiirto tapahtuu esi- ja al-
kuopettajien yhteistyöpalaverissa sekä mahdollisissa monialaisissa tiedonsiirtopalavereis-
sa huoltajan luvalla. Lapsen esiopetuksessa laaditut pedagogiset asiakirjat  ( esiopetuksen 
oppimissuunnitelmat, pedagogiset arviot ja selvitykset, tehostetun tuen suunnitelmat ja 
Hojks:t) kirjataan Wilmaan ja tiedot siirtyvät siten lapsen tulevaan kouluun / opettajalle.   
 
Esiopetuksen ja alkuopetuksen siirtymävaiheen käytäntöjä yhtenäistämään ja vakiintumis-
ta ohjaamaan on laadittu vuosisuunnitelma (esiopetuksesta alakouluun). Tämän lisäksi 
esiopetusyksiköillä on omia, toimivia käytänteitä yhteistyöhön, joita voidaan toimintavuo-
den aikana käyttää. 
 
Hyväksi koettuja ja toivottuja yhteistyömuotoja ovat mm. 

 esi- ja alkuopettajien vierailut toistensa ryhmissä 
 esiopetusryhmien vierailut koulussa 
 alkuopetusluokkien vierailut esiopetusryhmissä 
 esiopetuksen vanhempainilloissa vierailijoita koulusta, neuvolasta tai muista yhteis-

työtahoista 
 esi- ja perusopetuksen opettajien yhteiset koulutukset 
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Näiden yhteistyömuotojen lisäksi esiopetusyksiköillä ja kouluilla on muita toimivia ja toteut-
tamiskelpoisia omia ideoita ja käytänteitä, joita tässä ei ole mainittu ja joiden jatkaminen ja 
kehittäminen edelleen on mahdollista. 
 
 
4.3.5. Oppilashuollon yhteistyö muun opetuksen tuen kanssa 
 
Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen yhteydessä 
 
Kolmiportainen tuki ja oppilashuollon yhteistyö kuvataan tässä oppilashuoltosuunnitelmas-
sa (Liite 1 ja Liite 2). Oppilaiden opetuksellinen tuen tarve ja oppilashuollollinen tuen tarve 
kulkevat usein rinnakkain, vaikka ne kuuluvatkin eri lakien piiriin. Opetuksellinen tuki, kuten 
tehostettu ja erityinen tuki, kuuluu perusopetuslain alaisuuteen, kun taas oppilashuollollista 
tukea säätelee oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 
 
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Lapsen esiopetuksen opet-
taja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja/laaja-alainen erityisopettaja laativat pedago-
gisen arvion yhteistyössä vanhempien kanssa. Tarvittaessa oppilashuollon asiantuntijat 
voivat osallistua arvion tekemiseen, jotta saadaan käsitys oppilaan kokonaistilanteesta. 
Tehostetun tuen alkamispäivä ja lapselle järjestettävä tuki kirjataan lapsen oppimissuunni-
telmaan. 
 
Mikäli tehostetun tuen antamisesta huolimatta oppilaan kehitys ei etene toivotulla tavalla, 
aloitetaan pedagogisen selvityksen valmistelu erityisen tuen päätöstä varten. Pedagogisen 
selvityksen valmistelevat Lauttakylän koulun esiopetusryhmässä esiopetuksen opettaja ja 
laaja-alainen erityisopettaja, muissa esiopetusryhmissä esiopetuksen opettaja ja varhais-
kasvatuksen erityisopettaja. Pedagogisen selvityksen sisältö käydään läpi vanhempien 
kanssa keskustelussa. Erityisen tuen päätöksen tekee koulutusjohtaja.  
 
Erityisen tuen pedagogiset tavoitteet ja toimet suunnitellaan Hojks:aan yhteistyössä huol-
tajan, esiopetuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan/laaja-alaisen erityis-
opettajan kanssa. Suunnitelman tekoon voi tarvittaessa osallistua oppilashuollon asiantun-
tijoita, jolloin saadaan kokonaiskuva lapsen tuen tarpeesta ja tarvittavista tukitoimista.    
 
 
 
 
OPPIMISEN TUEN PALAVERI 
 

‐ kun käsitellään perusopetuslain mu-
kaista oppimiseen liittyvää tukea 

 
‐ asian ensimmäisen kerran käsitte-

lyyn laaditaan oppilaasta pedagogi-
nen arvio 

 
‐ tehdään yhteistyötä huoltajan kans-

sa, mutta kirjallista suostumusta ei 
tarvita 

 

 
YKSILÖLLINEN MONIALAINEN 
OPPILASHUOLTO 
 

‐ kun käsitellään oppilas- ja opiskelija-
huoltolain mukaista oppilashuollollis-
ta tukea 

 
‐ oppilashuollollisten asioiden käsitte-

lyyn ja asiantuntijoiden läsnäoloon 
pyydetään huoltajan suostumus ja 
ne kirjataan oppilashuoltokertomuk-
seen 
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‐ tuen aloittaminen, jatkaminen tai lo-
pettaminen kirjataan pedagogisiin 
asiakirjoihin sekä oppilastietoihin 
(erityisen tuen päätökset tekee kou-
lutusjohtaja) 

 
‐ asiat/asiakirjat ovat salassa pidettä-

viä 
 

‐ pedagogiset asiakirjat ovat opetuk-
sen järjestämisen kannalta välttämä-
töntä tietoa ja ne saa/pitää siirtää 
esiopetuksen/koulujen ja opetuksen 
järjestäjien välillä 

 
 

‐ oikeus konsultoida muita asiantunti-
joita 

 
‐ asiat/asiakirjat ovat salassa pidettä-

viä ja niitä välitetään vain suostu-
muksella 

 

 
Erikoissairaanhoidosta saadulla lääkärin lausunnolla lapsella voi olla oikeus erityiseen tu-
keen ja varhennettuun esiopetukseen ennen esiopetusvuoden alkamista. Myös tämä edel-
lyttää koulutusjohtajan tekemää hallintopäätöstä. 
 
Esiopetusta saavalla lapsella on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edel-
lyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä apuvälineet. Tulkitsemis- ja ohjaajapalvelui-
den järjestäminen osana kolmiportaista tukea kuvataan tarkemmin esiopetuksen opetus-
suunnitelmassa. 
 
Oppilashuollon yhteistyö sairaalaopetuksen yhteydessä 
 
Sairaan lapsen esiopetuksessa pyritään aina huomioimaan oppilaan etu. Asiat ratkaistaan 
aina yksilökohtaisesti huomioiden se, mitä jo aiemmin on sanottu tehostetusta ja erityises-
tä tuesta. Jos lapsi kuitenkin osallistuu esiopetukseen sairaalakoululla, niin silloin vastuu 
on sairaalakoululla, mutta yhteistyössä lapsen oman esiopetusyksikön kanssa siten, että 
hänen on mahdollista palata normaaliin esiopetukseen hoidon päättyessä. Esiopetusyksi-
kön johtaja /koulun rehtori päättää, kuka toimii ko. tapauksessa yhdyshenkilönä sairaala-
kouluun ja käy kutsuttaessa verkostopalavereissa.  
 
Erikoissairaanhoidossa olevan lapsen esiopetus järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa 
esiopetuksen järjestämispaikassa. Oppilaalle järjestetään opetusta ja tukea siinä määrin 
kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolli-
set ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua. Lapsella on esiope-
tuksessa käytössä kaikki tarvittavat tukitoimet kolmiportaisen tuen mukaisesti.  
 
Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle opetusta 
siinä määrin kuin hänen terveydentilansa huomioon ottaen on mahdollista. Sama pätee 
myös avohoidossa olevaa esiopetusikäistä lasta, jos opetus ei omassa esiopetusyksikössä 
tukitoimista huolimatta ole lapsen edun mukaista. Sairaalan sijaintikunta ja lapsen kotikun-
ta sopivat opetuksen järjestämisestä. 
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4.3.6. Lapsen sairauden vaatiman hoidon, lääkityksen tai erityisruokavalion järjes-
täminen 
 
Sairauden vaatiman hoidon ja lääkityksen järjestäminen 
 
Huittisten kaupungilla on varhaiskasvatuksen/esiopetuksen lääkehoidon suunnitelma, joka 
on tehty yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja lastenneuvoloiden kanssa. Suunnitelman 
pohjalta kukin toimintayksikkö suunnittelee lääkehoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet 
yksittäisen lapsen tarpeen mukaan. Esiopetuksessa annettava lääkehoito on valtaosaltaan 
luonteeltaan satunnaista ja/tai oireen mukaista lääkehoitoa.  
 
Jos lapsi tarvitsee esiopetuksessa säännöllistä lääkitystä, huoltajat toimittavat lääkärin kir-
joittaman ohjeen päivähoitoon. Lapsen lääkehoidon suunnitelma (Liite 9) laaditaan yhteis-
työssä lapsen vanhempien, toimintayksikön johdon, lapsen hoidosta vastaavan lääkärin 
(tai lääkärin valtuuttaman muun terveydenhuollon henkilökunnan) ja lääkehoitoa toteutta-
van henkilöstön kanssa. Sovitut asiat kirjataan lapsen lääkehoidon suunnitelmalomakkee-
seen ja se liitetään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.  
 
Esiopetuksessa voidaan antaa lapsen pitkäaikaissairauden vaatimaa ylläpitolääkitystä tai 
kuuriluonteista lääkitystä (esim. antibioottihoito) tai äkillisesti sairastuneiden lasten kuume- 
ja särkylääkitys ennalta tehdyn suunnitelman ja sopimusten mukaisesti. Muita kuin välttä-
mättömiä lääkkeitä ei lapsille pääsääntöisesti anneta esiopetus- tai hoitopäivän aikana. 
Jos lapsi sairastuu esiopetuksessa, siitä ilmoitetaan välittömästi huoltajille ja lapsi tulee 
hakea esiopetuksesta mahdollisimman pian. Jos lapsi sairastuu äkillisesti vakavin oirein, 
henkilöstö ottaa yhteyttä huoltajaan ja huolehtii lapsen kuljetuksesta lähimmälle terveys-
asemalle. 
 
Huoltajilla on vastuu lapsen sairauden vaatiman hoidon järjestämisestä ja tarvittavasta jat-
kohoidosta. Lapsi voi palata esiopetukseen, kun hän jaksaa hyvin osallistua toimintaan 
eikä tartuntavaaraa ole. Lapsen yleistilan tulee sallia ryhmässä olemisen ulkoiluineen. Tar-
vittaessa lääkäri tai terveydenhoitaja määrittelee lapsen toipumisajan. 
 
Jokaisen aikuisen on velvollisuus auttaa parhaan kykynsä mukaan, jos lapselle esiopetuk-
sessa tulee hätätilanne kuten epilepsiakohtaus, insuliinishokki tai vakava allerginen reak-
tio. Terveydenhuollon ammattilaisen tietämystä tai taitoa ei silloin edellytetä.  
 
 
Erityisruokavalion toteuttaminen 
 
Huittisten kaupungin koulu- ja päivähoitoruokailussa on lomakkeet erityisruokavalioiden 
ilmoittamisesta. Esiopetuksessa ruokaileva saa erityisruokavalion mukaiset ateriat, jos eri-
tyisruokavalioon on selvät lääketieteelliset tai eettiset syyt. Lääkäri, terveydenhoitaja tai 
ravitsemusterapeutti täyttää lomakkeen erityisruokavaliosta ja huoltaja toimittaa sen hoito-
paikkaan/keittiöön.  
Lääkäri, terveydenhoitaja tai ravitsemusterapeutti täyttää allergiaohjelman mukaisen todis-
tuksen pysyvistä eritysruokavalioista. 

 Keliakia, vilja-allergia, maitoallergia, kala-allergia tai muu ruoka-aineallergia tulee 
aina olla lääkärin toteama ja siitä tulee esittää erillinen todistus 

 Vähälaktoosisen tai laktoosittoman ruokavalion toteaa lääkäri tai terveydenhoitaja ja 
siitä tulee esittää erillinen todistus 



 

17 
 

 Uskonnollisista ja eettisistä ruokarajoituksista tulee esittää erillinen huoltajan täyt-
tämä ilmoitus. 

Erityisruokavalion tarve tarkistetaan vuosittain. Muutokset erityisruokavalioista (esim. eri-
tysruokavalion loppuminen) tulee aina ilmoittaa välittömästi suoraan omalle keittiölle. 
 
4.3.7. Oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa 
 
Esiopetuksen tehtävänä on tukea lasta silloin, kun lapsen ja perheen elämäntilanteessa 
tapahtuu muutos ( vakava sairaus, työttömyys, avioero yms. ). Ongelmat perheessä vai-
kuttavat lapseen ja näkyvät hänessä myös esiopetuksessa. On tärkeää, että esiopetuksen 
henkilöstöllä on ymmärrys kodin vaikeuksista ja niiden merkityksestä vanhemmuuteen ja 
lapsiin. Oireiden huomaaminen lapsessa on tärkeää, jotta lapsen tilanteeseen voitaisiin 
puuttua varhain. Lapsen ja perheen elämäntilanteissa tapahtuneen muutoksen yhteydessä 
ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamisessa voidaan käyttää Lapset puheeksi- keskuste-
lua. Vanhemmilla voi olla varautuneisuutta perheen ongelmien kertomisessa ja esiopetuk-
sen henkilöstön tehtävänä on antaa useita mahdollisuuksia palata asiaan sekä madaltaa 
kynnystä hakea apua.  
 
Perheiden vaihtelevissa tilanteissa tarvitaan erilaisia tukitoimenpiteitä, palveluita ja hoito-
polkuja. Esiopetuksen oppilashuolto on tärkeässä asemassa perheiden tilanteiden kartoit-
tamisessa ja eteenpäin ohjaamisessa. Huittisissa esiopetuksen oppilashuollon asiantunti-
jaryhmään voidaan tarvittaessa pyytää vanhempien suostumuksella mm. lastenneuvolan 
terveydenhoitajaa, lastensuojelun tai perheneuvolan työntekijää, koulukuraattoria tai päih-
detyöntekijää. Esiopetuksen henkilöstöllä on tarvittaessa velvollisuus tehdä lastensuoje-
luilmoitus. 
 

5. Turvallisuuden edistäminen 
 
Lapsella on esiopetukseen osallistuessaan oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Esi-
opetusyksikön tilojen tulee soveltua lapsen tarpeita vastaaviksi. Olemassa olevien esiope-
tusyksiköiden turvallisuudesta on huolehdittava säännöllisin tarkastuksin ja tarkastuksissa 
havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Lapsen erityistarpeet huomioiva, monipuolinen 
oppimisympäristö mahdollistaa luontaisen leikin sekä motivoi lasta myös omaehtoisiin op-
pimiskokemuksiin turvallisessa ympäristössä. 
 
Esiopetusikäisten lasten ulkoilua varten laaditaan joka yksikössä pihasäännöt. Jokainen 
esiopetusyksikössä työskentelevä on velvollinen huolehtimaan rakennetun ympäristön tur-
vallisuudesta ja tarvittaessa ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista yksikön johtajalle ja 
edelleen huoltohenkilökunnalle. 
 
5.1.1. Tapaturmien ehkäiseminen  
 
Esiopetuksessa lapsia ja henkilöstöä koskeva turvallisuussuunnitelma ja kiinteistöä 
koskeva pelastussuunnitelma päivitetään vuosittain. Erilaisiin uhkiin varautuminen 
kuvataan kiinteistön pelastussuunnitelmassa. Yleinen ensiapuvalmius kuvataan kiinteistön 
pelastussuunnitelmassa ja tarvittaessa ohjeita tarkennetaan yksikkökohtaisesti. 
Suunnitelmien päivittämisestä vastaa yksikön johtaja. 
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Esiopetuksen toiminta tulee järjestää niin, että yksikön omilla aktiivisilla toimenpiteillä 
jatkuvasti vähennetään onnettomuusriskejä sisällä, ulkoillessa, pihaliikenteessä sekä 
retkillä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää portaissa ja käytävissä liikkumisen ja valvontaan. 
 
Kaikki tapaturmiin liittyvät läheltä piti -tilanteet tulee yksikön johtajan kirjata ja ilmoittaa 
välittömästi työsuojeluun sekä kasvatus- ja opetustoimistoon. 
 
Mikäli lapsille järjestetään lepoaika sisätiloissa, tulee sitä varten suunnitella ja järjestää 
riittävä valvonta.  
 
Ulkoilua varten tulee järjestää riittävä valvonta lapsille ja henkilöstön tulee olla lasten 
lähellä valvomassa. Turvallista ulkoilua varten henkilöstö on luonut lasten kanssa yhteiset 
pihasäännöt. Vastuulliseksi valvojaksi käy vain kasvatusvastuussa oleva työntekijä. 
Valvonnan painopisteen tulee olla ennakoivassa toiminnassa. 
 
Luistellessa ja pyöräretkillä tulee lapsilta edellyttää kypärän käyttöä. Uimahalliin 
järjestetyillä käynneillä tulee noudattaa turvallisuusohjeita ja järjestää riittävä valvonta. 
Myös suihku- ja pukutilojen turvallisuus tulee varmistaa aukottomalla valvonnalla. 
 
Retkien suunnitelmissa ja niiden hyväksymisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota 
turvallisuuteen.  
 
Tietoturvallisuuden edistäminen kuvataan kaupungin tietoturvaohjeissa. 
 
 
5.1.2. Ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 
 
Esiopetuksen yksikkökohtaisessa turvallisuussuunnitelmassa, kuvataan periaatteet 
ensiavun järjestämiseen ja hoitoonohjaukseen.  
 
Tapaturman sattuessa ensiapu annetaan välittömästi ja vanhemmille ilmoitetaan 
tapahtumasta pikaisesti. Mikäli tapaturma vaatii jatkohoitoa, lapsi viedään tai ohjataan 
julkisen terveydenhoidon palvelujen piiriin (terveydenhoitaja, terveyskeskus tai 
hammashoitola) tapaturmasta ja vakavuudesta riippuen.  
 
Jos tapaturmasta johtuva vamma ei ole kiireellinen, otetaan yhteys lapsen vanhem-
paan/huoltajaan ja sovitaan, kuka kuljettaa lapsen terveyskeskukseen. Mahdollisuuksien 
mukaan vanhemmat kuljettavat oman lapsensa itse. Kiireellisissä tapauksissa lapsen kul-
jetus tapahtuu taksilla (ohjeistus turvallisuussuunnitelmassa). Saattajalla tulee olla mukana 
lapsen perustiedot ja erityistiedot. 
 

5.2. Esiopetuksen kuljetukset 
 
Huittisten kaupungilla on kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymät koulukuljetusperi-
aatteet. Koulukuljetus järjestetään esioppilaille perusopetuslakia (32 §) noudattaen lauta-
kunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Periaatteet on luettavissa kaupungin inter-
net-sivuilta.  
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Koulukuljetuksista annetaan tietoa huoltajille henkilökohtaisesti esiopetuksen alkaessa. 
Muutoksista ilmoitetaan tilanteen tarvitsemalla tavalla esimerkiksi soittamalla, kirjeellä tai 
sähköpostitse.  
 
Onnistunut koulukuljetus on monen tekijän summa. Kuljetuksen onnistumiseen vaikuttavat 
kuljetuksen tilaaja, autoilija/liikennöitsijä sekä matkustaja. Jotta koulukuljetukset sujuisivat 
mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on kaikkien osapuolten oltava tietoisia koulukul-
jetusperiaatteista ja noudatettava niitä.  
 

5.3. Lasten suojaaminen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
 
Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla joko suoraa tai epäsuoraa, fyysistä tai henkistä, 
sanallista tai sanatonta, satuttavaa tai loukkaavaa käytöstä toista kohtaan. Kiusaamiseen 
liittyy aina vallankäyttö.  
 

 
(Kirves L. & Stoor-Grenner, M. Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa. MLL.) 
 
Kiusaamisen ei aina tarvitse olla toistuvaa, kertakin voi olla kiusaamista; lapselle syntyy 
tunne kiusaamisesta. Tunne kiusaamisen kokemuksesta on kullekin lapselle yksilöllinen. 
Tavoitteena on puuttua jo sellaiseen toimintaan, jolla on riski jatkossa muotoutua kiusaa-
miseksi. Paras tapa puuttua kiusaamiseen on kannustaa lasta puhumaan ja kertomaan 
aikuiselle kiusaamisesta luottaen siihen, että siitä ei tule rangaistusta.  
 
Esiopetuksen henkilökunnan tulee tunnistaa tilanteet, joilla on merkitystä kiusaamistilan-
teiden syntyyn ja käydä keskusteluja siitä, miten niihin puututaan. Ennaltaehkäisevä työ 
perustuu moraali- ja tapakasvatukseen. Yhdessä lasten kanssa pohditaan, mitä toisen ih-
misen kunnioittaminen tarkoittaa ja mitkä ovat oikeita käyttäytymistapoja. Myös syy- ja 
seuraussuhteita pohditaan yhdessä lasten kanssa. Aikuisen malli on merkittävä, kun lapsi 
omaksuu näitä tapoja ja sääntöjä. 
 
Lapsen kunnioittamisesta ja arvostuksesta rakentuu päiväkotiin sellainen ilmapiiri, jossa 
turvallisuus, myönteisyys ja kiireettömyys sekä vuorovaikutus korostuvat. Hyvä vuorovai-
kutus aikuisen ja lapsen välillä toteutuu, kun aikuinen on aidosti läsnä ja on herkkä lapsen 

Fyysinen kiusaaminen

• Lyöminen

• Potkiminen

• Kamppaaminen

• Esteenä oleminen

• Vaatteiden repiminen

• Nipistely

• Kivien ja hiekan 
heittäminen

• Leikkien sotkeminen

Sanallinen kiusaaminen

• Haukkuminen

• Nimittely

• Härnääminen

• Lällättäminen

• Vaatteiden, hiusten 
ym. kommentointi

• Selän takana 
puhuminen

Psyykkinen 
kiusaaminen

• Uhkailu

•Manipulointi

• Kiristäminen

• Ilveily, ilmeily

• Poissulkeminen

• Leikin sääntöjen 
muuttaminen

• Selän takana 
puhuminen

• Puhumatta jättäminen
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tarpeille ja tunteille. Lapselle syntyy tunne, että hänestä välitetään ja hän voi ilmaista omia 
tunteitaan. Lapselle muodostuu myönteinen kuva itsestään oppijana ja toimijana. Lasten 
keskinäistä vuorovaikutusta tuetaan kunnioittavasti ja erilaisuutta hyväksyvästi. 
 
Esiopetusryhmässä lasten keskinäistä vuorovaikutusta tuetaan toisia kunnioittavaksi ja 
erilaisuutta hyväksyväksi. Tavoitteena on, että lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään ja on tie-
toinen velvollisuuksistaan ryhmää ja toisia lapsia kohtaan. Hyvä ryhmähenki, me-henki, luo 
sellaisen ilmapiirin ja yhteenkuuluvuuden tunteen, joka ennaltaehkäisee kiusaamista ja 
syrjäytymistä. 
 
Huittisten kaupungin esiopetuksessa on käytössä erilaisia sosiaalista kehitystä ja tunnetai-
toja tukevia menetelmiä, mm. Askeleittain -opetusohjelma. Niiden avulla lapsille opetetaan 
empatiataitoja, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä.  
 
 
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen  
 
Esiopetuksessa kasvattajan tulee toimia ennaltaehkäisevästi, tunnistaa kiusaaminen, puut-
tua siihen yhdessä sovituilla tavoilla sekä arvioida ja havainnoida lasta.  
 
Väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää ennaltaehkäistään tehokkaimmin aktiivisella valvonnal-
la. Aikuisia on oltava riittävästi. Lasten kanssa keskustellaan kiusaamisesta ja siihen liitty-
vistä tunteista lasten ikätason mukaisesti. Lapsia opetetaan ottamaan toiset huomioon ja 
kohtelemaan kaikkia tasavertaisesti. Lapsen tulee heti kertoa aikuisille ristiriidoista, kiu-
saamisesta tai väkivallasta. Esiopetuksessa sattuneet tilanteet käsittelee ensisijaisesti esi-
opetushenkilökunta, vapaa-ajalla sattuneet tilanteet käsitellään kotona. Kiusaamisesta ja 
sen ehkäisystä keskustellaan huoltajien kanssa avoimesti.  
 
Väkivaltaan, kiusaamiseen tai häirintään reagoidaan ja puututaan heti. Tilanne pysäyte-
tään ja selvitetään, mitä on tapahtunut. Tilanteesta ja lasten iästä riippuen aikuinen toimii 
selvittäjänä tai on lasten tukena tilanteen selvittämisessä. Kiusaamistilanteista keskustel-
laan avoimesti myös perheiden kanssa. Tavoitteena on, että tilanteisiin puututaan niin, että 
kiusaamista ei pääse syntymään.  
 
Anteeksipyytäminen kuuluu osana kiusaamistilanteen selvittelyyn. Kaikille lapsille anteek-
sipyytäminen ei ole helppoa, joten sitä tarvittaessa harjoitellaan aikuisen avustuksella. 
Joskus anteeksipyynnölle on annettava aikaa, asiaan voidaan palata tilanteen rauhoitut-
tua. Lasten tulisi tietää mitä pyydetään anteeksi ja mikä merkitys anteeksipyytämisellä on. 
Kiusatun ei voida aina vaatia antavan anteeksi.  
 
Yhteistyö huoltajien kanssa  
Lasten ja huoltajien osallisuus on tärkeää kiusaamisen ehkäisyssä. Kiusaaminen ja kiusa-
tuksi tuleminen on esiopetuksen ja huoltajien yhteinen asia. Esiopetushenkilökunnan teh-
tävänä on lisätä huoltajien tietoisuutta kiusaamisesta ilmiönä.  Väkivallan, kiusaamisen ja 
häirinnän ehkäisyyn liittyviä toimintatapoja mietitään yhdessä huoltajien ja lasten kanssa.  
 
Yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa  
Joskus väkivalta, kiusaaminen tai häirintä on toistuvaa ja asiaa joudutaan selvittelemään 
kutsumalla molempien osapuolien huoltajat paikalle yhteiseen neuvotteluun. Tällöin voi-
daan kutsua esimerkiksi kuraattori, lastensuojelu tai poliisi mukaan neuvotteluun.  
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5.4. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 
 
Huittisten kaupungilla on sivistystoimen valmiussuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeet 
varautumiseen erilaissa kriisi-, uhka- ja vaaratilanteissa. Päivittämisestä vastaa koulutus-
johtaja.  
 
Lisäksi jokaisella yksiköllä on laadittuna turvallisuussuunnitelma, johon on kirjattuna turval-
lisuus- ja toimintaohjeet erilaisia poikkeus- ja häiriötilanteita varten. Turvallisuussuunnitel-
mat päivitetään säännöllisin väliajoin. Päivittämisestä vastaavat päiväkotien johtajat.  
 
Turvallisuussuunnitelma tarkoittaa etukäteen valmisteltua toimintamallia, jonka avulla voi-
daan vakavan kriisitilanteen sattuessa toimia. Ennalta arvaamattomissa kriisitilanteissa 
lasten ja aikuisten kokemat tunteet voivat olla yllättäviä; hämmennystä, avuttomuutta, pel-
koa tai paniikkia. Asiallinen tieto ja oikea toimintatapa rauhoittavat niin lapsia kuin aikuisia-
kin.  Tavoitteena on, että yllättävän tapahtuman jälkeen lasten ja yksikön henkilökunnan 
toimintakyky säilyy ja toiminta yksikössä palautuu normaaliksi.   
 

6. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajien 
kanssa 

6.1. Lapsen ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa 
 
Oppilashuoltoa suunnitellaan yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. Lapsen ja hänen 
huoltajansa kuuluu saada tietoa heitä koskevista asioista; suunnitelmista, päätöksistä ja 
niiden perusteluista. Heillä on oltava mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa asioi-
hin. Huoltajat voivat osallistua esiopetusyksikön toiminnan suunnitteluun ja arviointiin mm. 
vanhempainilloissa / ”eskarikahviloissa”, arviointikeskusteluissa ja erilaisten kyselyiden 
avulla. 
 
Lapsen osallisuus kuuluu olennaisesti oppilashuoltoon. On tärkeää, että lapsella on oma 
kokemus siitä, että hän voi olla mukana vaikuttamassa asioihin. Hänellä on oltava mahdol-
lisuus puhua itselleen tärkeistä asioista, sekä käsitellä tunteitaan ja ajatuksiaan. 
 

6.2. Tiedottaminen huoltajille  
 
Esiopetuksen keskeiset oppilashuollolliset asiat kuvataan syksyisin huoltajille jaettavassa 
esiopetuksen tiedotteessa, joka voi olla myös sähköisessä muodossa. Huoltajia tiedote-
taan oppilashuollon toiminnasta ja toimintaperiaatteista tiedotteissa ja vanhempainilloissa. 
 
Lasten huoltajille annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan 
hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja. Yhteistyö ja tiedottaminen 
oppilashuollosta lisäävät oppilashuollon tuntemusta ja edesauttavat huoltajan osallisuutta 
ja palveluihin hakeutumista.  
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7.Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 
 
Esiopetuksen järjestäjä seuraa esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman toteutumista38.  
Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän 
omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen 
ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten 
kanssa opiskeluhuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta39. 
 
Oppilashuoltotyötä seuraa kunnan tasolla monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä ja 
esiopetuksen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Vuosittain molemmat ryhmät ottavat 
mietittäväkseen oppilashuollon toimivuuden. Arvioinnin kohteena ovat mm. oppilashuollon 
palveluiden tarve ja saatavuus, yhteistyön toimivuus, kunnan tai eri yksiköiden yleinen 
hyvinvointi ja turvallisuus. Tiedon keruussa hyödynnetään kasvatus- ja opetuspalveluiden 
vuosittaisia arviointikyselyjä. 
 
Arvioinnin ja kokemusten pohjalta suunnitellaan toiminnan kehittämistä ja kerätään 
tavoitteet oppilashuollolliselle toiminnalle, joita voidaan myöhemmin arvioida uudelleen. 
Oppilashuoltoryhmä päättää arvioinnin ja tulosten tiedottamisesta muille tarpeellisille 
yhteistyötahoille asiakohtaisesti. 
                                                 
38 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 4 mom. 
39 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 26 § 1 mom. 
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Yleinen tuki 
laadukas esiopetus 

lapsen esiopetuksen suunnitelma 
yleisesti käytössä olevat tukijärjestelyt 

pedagoginen arvio, kun yleinen tuki ei riitä 
(esiopettajat, moniammatillinen tuki) 

Tehostettu tuki 
lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 

kaikki tukimuodot käyttöön 

pedagoginen selvitys, kun tehostettu tuki ei riitä 
(moniammatillinen työryhmä) 

Erityinen tuki 
erityisen tuen päätös 

HOJKS 

Erityisopetus 

Liite 1. Kolmiportaisen tuen mallin vaiheet 
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Liite 2. Kolmiportainen tuki esiopetuksessa 

 
Kolmiportainen tuki esiopetuksessa  

 
  yleinen tuki    tehostettu tuki erityinen tuki

 
 
 

lapsen esiopetuksen suunnitelma 
 

 
laadukas esiopetus, 

yleisesti käytössä olevat 
tukijärjestelyt 

mm. 
 

arjen strukturointi 
arjen rutiinit 

huonetilajärjestelyt 
pienryhmätoiminta 

yksilöllinen harjoitusohjelma 
yksilöllinen huomiointi 

kuvien käyttö 
tukiviittomat 

erilaiset ryhmäjaot 
joustavat ryhmäjaot 

tilajaot 
toimintojen eriyttäminen 
tehtävien eriyttäminen 

selkeät ohjeet 
(pilkkominen, 

yksinkertaistaminen) 
sanoittaminen 

selkeät, johdonmukaiset säännöt 
oman toiminnan ohjaus‐tuki 
yhteistyö perheiden kanssa 
moniammatillinen yhteistyö 

konsultointi 
kelto 

laaja‐alainen erityisopettaja 
avustajapalvelut 
tulkkipalvelut 

 
 

 

 
pedagoginen arvio (PA) 

  
lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelma 

 
käytössä kaikki yleisen tuen 

järjestelyt 
+ 

mm. 
 

tehostettu struktuuri 
arjen kuvitus 

ryhmäkoon pienentäminen 
ryhmäavustaja 

yksilöllinen harjoitusohjelma  
kuntouttava pienryhmätoiminta 

 
yksilöohjaus 
pariohjaus 

pienryhmäohjaus 
 

yhteistyö lapsen kuntouttavien 
tahojen kanssa 

 
kertoimet tehostetun tuen lapsille

 
 
 
 

 
pedagoginen selvitys (PS) 

 
 erityisen tuen päätös 

HOJKS 
 

käytössä kaikki yleisen ja 
tehostetun tuen järjestelyt 

+ 
mm. 
 

erityisopetus 
pienennetty ryhmä 

integroitu erityisryhmä 
henkilökohtainen avustaja 

 
laaja‐alaisen erityisopettajan 

opetustunnit  
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Liite 3. Suostumuslomake huoltajille 
 

Oppilashuollon kertomus, salassa pidettävä 

Huoltajan yksilöity, kirjallinen suostumus monialaisen asiantuntijaryhmän 
käsittelyyn osallistujista 
 
Lapsen nimi: ________________________________ Lapsen syntymäaika:____________________ 
 

Tarkennus käsiteltävästä asiasta: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Asian käsittelyyn osallistuvat ammattitoimen edustajat: 

___  päiväkodin / koulun johtaja  

___   esiopetuksen opettaja 

___  erityisopettaja 

___  lastenneuvolan terveydenhoitaja 

___  puheterapeutti 

___  perheneuvolan psykologi 

___  perheneuvolan sosiaalityöntekijä 

___  lastensuojelun sosiaalityöntekijä 

___  koulun sosiaalityöntekijä / kuraattori 

___  Muu henkilö / taho:___________________________________________________ 

                ___________________________________________________ 

Oppilashuoltokertomukseen kirjataan ammattitointa edustavien henkilöiden nimet. 

Annan / annamme suostumuksen edellä mainituille henkilöille yksilöidyn asian käsittelyyn 

monialaisessa asiantuntijaryhmässä. 

 

Paikka ja pvm:___________________________________________________________________ 

 

________________________________________   ______________________________________ 

Huoltaja, nimenselvennys                        Huoltaja, nimenselvennys 
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Liite 4. Huolen vyöhykkeet 
 
 

Huolen vyöhykkeet 
 

Ei huolta  Pieni huoli  Huolen harmaa vyöhyke  Suuri huoli 

 
1  2  3  4  5  6  7 

 
Ei huolta 
lainkaan. 

 
Pieni huoli tai 
ihmettely 
käynyt 

mielessä; 
luottamus 
omiin 

mahdollisuuk‐
siin vahva.  

 
Huoli tai 
ihmettely 
käynyt 

toistuvasti 
mielessä; 
luottamus 
omiin 

mahdollisuuk‐
siin hyvä. 

 
Ajatuksia 
lisävoima‐ 
varojen 

tarpeesta.  
 

 
Huoli kasvaa; 
luottamus 
omiin 

mahdollisuuk‐
siin 

heikkenee. 
 

Mielessä 
toivomus 
lisävoima‐ 
varoista ja 
kontrollin 

lisäämisestä. 

 
Huoli 

tuntuva; 
omat 

voimavarat 
ehtymässä.

 
 

Selvästi 
koettu 

lisävoima‐ 
varojen ja 
kontrollin 
lisäämisen 
tarve. 

 
Huolta 
paljon ja 
jatkuvasti:  
lapsi/nuori 
vaarassa.  

Omat keinot 
loppumassa. 

 
Lisävoima‐ 
varoja ja 
kontrollia 

saatava heti 
mukaan. 

 
Huoli 
erittäin 
suuri:  

lapsi/nuori 
välittömässä 
vaarassa.  

Omat keinot 
lopussa. 

 
Muutos  
lapsen/ 
nuoren 

tilanteeseen 
saatava heti. 

 
Kontrollilla tarkoitetaan tilanteen hallinnan lisäämistä rajoittamalla jotain epätoivottavaa asiaa. 
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Liite 5. Huolilomake 

 

HUOLILOMAKE                   (salassa pidettävä) 

 

Lapsen nimi:______________________________________________________________________ 

Esiopetusyksikkö:_________________________________________________________________ 

Huolen havaitsija:_________________________________________________________________ 

 

HUOLEN AIHE 

___ Kielelliset vaikeudet    ___ Mielialat, pelot tai jännittäminen 

___ Motoriikka    ___ Kaverisuhteiden / sosiaalisten tilanteiden ongelmat 

___ Käytösvaikeudet    ___ Keskittymisvaikeudet / levottomuus 

___ Terveydentila    ___ Ohjeiden mukaan toimiminen 

___ Tunteiden hallinta    ___Vaatetus ja hygienia 

 

Tarkennus / muu huoli: 

 

 

 

Keskustelu huoltajan kanssa asian käsittelystä yksilökohtaisessa oppilashuoltoryhmässä 

Pvm: _____/_____ 20_____     

Huoltajan näkemys huolesta (yhteydenottaja kirjaa): 

 

 

 

 

Huoltajan kanssa sovittu asiassa etenemisestä: 
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Liite 6. Oppilashuoltokertomus 

                       Järjestysnumero:____________ 

Salassa pidettävä, arkistointi 10 v. + oppivelvollisuusikä 

Oppilashuoltokertomus on monialaisen asiantuntijaryhmän kokoontumisesta syntyvä 

oppilaskohtainen kertomus, joka tallennetaan oppilashuoltorekisteriin jatkuvaan muotoon. 

Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi 

välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen.                  
     

Lapsen nimi  Henkilötunnus 

Osoite 

Huoltajan/huoltajien nimi ja yhteystiedot: 

 

Esiopetusyksikkö: 

 

Kirjauksen päivämäärä:   

Kirjauksen tekijä / vastuuhenkilö:   

Ammatti tai virka‐asema:   

 

Asian aihe: 

 

 

 

Asian vireille panija: 

 

 

 

Asian käsittelyyn osallistuneet ja heidän asemansa: 
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Lapsen tilanteen selvittämisen aikana toteutuneet toimenpiteet (esim. arvioinnit, tutkimukset, 

selvitykset): 

 

 

 

Yhteistyö eri tahojen kanssa sekä mahdolliset aiemmat ja nykyiset tukitoimet: 

 

 

 

Asian käsittely oppilashuoltoryhmässä, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot: 

 

 

 

Sivulliselle annettujen oppilashuoltokertomuksen tietojen antaminen   (annetut tiedot, kenelle, 

millä perusteella ja milloin): 

 

 

 

Vastuuhenkilö, jolla on oikeus luovuttaa tietoja: 
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Liite 7. Huolen kirjaaminen ja oppilashuoltokertomuksen 
käyttöohjeita 

 
Ohjeistus: HUOLILOMAKE                                                                                                                                                        

Lomake on tarkoitettu esiopetuksen opettajan käyttöön,  salassa pidettävä, ei liitetä lapsen 

papereihin, ei anneta vanhemmille, hävitetään käytön jälkeen. 

 

1. Joko lapsen huoltajilla tai esiopetuksen opettajilla herää huoli jostain lapsen kasvuun, kehi‐

tykseen tai oppimiseen liittyvästä asiasta 

2. Mikäli huolen havaitsijana on lapsen huoltaja, järjestää esiopetuksen opettaja aikaa yhtei‐

selle keskustelulle ja esittää asian käsittelyä yksilöllisessä monialaisessa oppilashuoltoryh‐

mässä. Keskustelussa täytetään huolilomake yhdessä huoltajan kanssa. 

Mikäli huoli on herännyt esiopetuksessa, täyttää esiopetuksen opettaja (vastuuhenkilö) 

huolilomakkeen tarkentaen samalla huolen aiheen ja kirjaa sen, miten asiaa on tähän 

mennessä hoidettu (esim. ”Työkalupakissa” olevien tukimuotojen käyttäminen ).  Samalla 

hän on yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan /   laaja‐alaiseen erityisopettajaan 

sekä esiopetusyksikön johtajaan / koulun rehtoriin.  

Esiopetuksen opettaja sopii tapaamisen lapsen huoltajan kanssa ja yhteisessä keskustelussa 

kirjaa lomakkeeseen huoltajan näkemyksen esiopetuksessa havaitusta huolesta. 

 

3. Sovitaan huoltajan kanssa asian käsittelystä esiopetuksen yksilökohtaisessa monialaisessa 

asiantuntijaryhmässä.  Huoltajilta pyydetään myös kirjallinen suostumus siihen, keitä eri 

asiantuntijatahojen edustajia ja mahdollisia lapselle läheisiä henkilöitä on mukana asian kä‐

sittelyssä. Huoltajilta kysytään eri vaihtoehtoja heille sopivista ajankohdista asiantuntija‐

ryhmän kokoontumiselle. 

4. Esiopetuksen opettaja sopii yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan / laaja‐alaisen 

erityisopettajan kanssa eri tahojen kanssa ajankohdan yksilökohtaisen monialaisen asian‐

tuntijaryhmän kokoontumiselle ja ilmoittaa sovitun ajankohdan lapsen huoltajalle.             

Lisäksi esiopetuksen opettaja tiedottaa asian etenemisestä esiopetusyksikön johtajalle / 

koulun rehtorille, joka tarvittaessa on mukana asiantuntijaryhmän kokoontumisessa. 

5. Yksittäistä lasta koskevan asian käsittelystä monialaisessa asiantuntijaryhmässä laaditaan 

oppilashuoltokertomus. Esiopetuksen opettaja kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjes‐

tämiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. 
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OPPILASHUOLTOKERTOMUS 

Oppilashuoltokertomus  laaditaan,  kun  yksittäistä  lasta  koskevaa  asiaa  käsitellään monialaisessa 

asiantuntijaryhmässä  (yksilökohtainen oppilashuolto).  Esiopetuksen opettaja  kirjaa  keskustelussa 

esille  tulleet  ja  sovitut  asiat  oppilashuoltokertomukseen.  Oppilashuoltokertomus  laaditaan 

jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. 

 

Mikäli huoltaja ei osallistu yksilöllisen oppilashuoltotyöryhmän kokoukseen, käydään siinä käsitellyt 

asiat hänen kanssaan läpi mahdollisimman pian sekä sovitaan jatkotoimenpiteistä tms. 

 

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä lasta 

koskevat  asiakirjat  tallennetaan  oppilashuoltorekisteriin.  Opetuksen  järjestäjä  vastaa 

henkilötietojen  käsittelystä  ja  ylläpitää  edellä  mainittua  rekisteriä.  Oppilashuoltorekisteriin 

tallennetut  tiedot,  jotka  koskevat  yksittäistä  lasta  tai  muuta  yksityistä  henkilöä,  ovat  salassa 

pidettäviä (X). 

 

Terveydenhuollon  henkilöstö  ja  psykologit  kirjaavat  yksilökohtaisen  oppilashuoltotyön  säädetysti 

potilaskertomukseen  ja  muihin  potilasasiakirjoihin.  Oppilashuollon  kuraattorit  kirjaavat 

asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen (x). 

 

Lapsen  yksilökohtaisen  oppilashuollon  järjestämiseen  ja  toteuttamiseen  osallistuvilla  on 

salassapitovelvollisuuden  estämättä  oikeus  saada  toisiltaan  ja  luovuttaa  toisilleen  sekä 

oppilashuollosta  vastaavalle  viranomaiselle  sellaiset  tiedot,  jotka  ovat  välttämättömiä 

yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi (x). Lisäksi heillä on oikeus saada 

ja  luovuttaa  toisilleen  sekä  lapsen  opettajalle,  rehtorille  tai  päiväkodin  johtajalle  ja  opetuksen 

järjestäjälle lapsen opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot (x). 

Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on 

välttämätön lapsen tai muiden lasten turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea 

muun  muassa  sellaista  lapsen  sairautta,  joka  tulee  ottaa  opetustilanteessa  huomioon.  Vaikka 

tiedon  luovuttamiselle olisikin edellä todettu  lain tarkoittama peruste, yhteistyön  ja  luottamuksen 

turvaamiseksi  pyritään  aina  ensisijaisesti  hankkimaan  huoltajan  suostumus  salassa  pidettävän 

tiedon luovuttamiseen. 

 

Jos  lapsi  siirtyy  toisen  opetuksen  järjestäjän  opetukseen,  aikaisemman  opetuksen  järjestäjän  on 

pyydettävä lapsen huoltajan suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää 

oppilashuollon  asiakasrekisteristä  sellaiset  salassa  pidettävät  tiedot,  jotka  ovat  tarpeellisia 

oppilashuollon  jatkuvuuden  kannalta  (x).  Sen  sijaan  opetuksen  järjestämisen  kannalta 

välttämättömät  tiedot  toimitetaan  salassapidon  estämättä  viipymättä  toiselle  esi‐  tai 

perusopetuksen  järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden esi‐ tai perusopetuksen 

järjestäjän pyynnöstä (x). 
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Liite 8. Tiedonsiirtolomake esiopetuksesta alakouluun 
keväällä _________ 

 
________________________esiopetusyksiköstä __________________________kouluun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       

arjen taidot                                         
omatoimisuus                                         
sosiaaliset taidot                                         
tunteiden hallinta                                         
vuorovaikutustaidot                                         
karkeamotoriikka                                         
hienomotoriikka                                         
visuaalinen hahmotus                                         
keskittyminen                                         
tarkkaavaisuus                                         
oman toiminnan ohjaus                                         
kielelliset valmiudet  o  o  o  o o o o o o o o o o o  o  o  o  o o o

puheen ymmärtäminen                                         
puheen selkeys                                         
muisti                                         
lukivalmiudet                                         
kirjainten nimeäminen                                         
matemaattiset valmiudet  o  o  o  o o o o o o o o o o o  o  o  o  o o o

numeromerkit 1‐10                                          
numero‐lkm vastaavuus                                         
lukujonotaidot                                         
vertailu                                         

                                         
yleinen tuki                                         
tehostettu tuki:opp.suun.                                         
erityinen tuki: HOJKS                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         
Rastita heränneen huolen paikat ja annettavan tuen porras. 
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Huoltaja vastaa siitä, että lapsen lääkehoidon tarve ja lääkehoidon kannalta kaikki tarvittava tieto on käytettävis-
sä. Huoltaja vastaa myös lapsen yksilöllisen lääkkeen toimittamisesta ja tiedon siirtämisestä tarvittaessa toiseen 
kuntaan. Kaikki lapsen lääkehoitoon osallistuvat tahot toimivat yhteistyössä huoltajien kanssa. Suunnitelma 
päivitetään riittävän usein ja aina kun lääkehoidossa tapahtuu muutoksia. 
 
Varhaiskasvatuksessa annetaan vain lääkärin lapselle määräämiä reseptilääkkeitä. Lääkkeen on aina oltava 
JOKO alkuperäispakkauksessa ja siitä on käytävä ilmi annostus TAI yksittäispakkauksessa/kerta-annoksena, 
josta käytävä ilmi annostus (esim. kopio reseptistä). 

 
LAPSEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA  
 
Lapsen nimi: 
 

Henkilötunnus: 
 

 
Huoltajien nimet: 
 

Puhelinnumero, mistä tavoittaa päivän aikana: 

 
 
1. TIEDOT LÄÄKKEESTÄ JA LÄÄKEHOIDOSTA 

 
Lääke Lääkkeen nimi: 

Sairaus, jonka hoitoon 
lääkettä käytetään 
 
 

Annostus ja lääkkeenantotapa Lääke vas-
taanotettu 
Pvm ja työn-
tekijän nimikir-
jaimet 

Lääkkeen viim. 
käyttöpäivämäärä 

Lääke 
säilytetään 

   

 
Lääke  Lääkkeen nimi: 

Sairaus, jonka hoitoon 
lääkettä käytetään 
 
 

Annostus ja lääkkeenantotapa Lääke vas-
taanotettu 
Pvm ja työn-
tekijän nimikir-
jaimet 

Lääkkeen viim. 
käyttöpäivämäärä 

Lääke 
säilytetään 

   

 
Lääke  Lääkkeen nimi: 

Sairaus, jonka hoitoon 
lääkettä käytetään 
 
 

Annostus ja lääkkeenantotapa Lääke vas-
taanotettu 
Pvm ja työn-
tekijän nimikir-
jaimet 

Lääkkeen viim. 
käyttöpäivämäärä 

Lääke 
säilytetään 

   

 

Lääkehoidosta tiedotetaan seuraaville henkilöille, joista joku toimii lääkkeen antajana: 
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2. LÄÄKEHOITOON PEREHDYTTÄMINEN / LÄÄKEHOITOLUVAN MYÖNTÄMINEN 
 
Henkilökunnan perehdyttämisestä lapsen lääkehoitoon vastaa: 
 
 
 
Hoitavan tahon/terveydenhuollon yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
 
 
 
Lääkehoidon osaamisen varmistaminen: koulutus, perehdyttäminen, millaista osaamista tarvitaan, 
kuka kouluttaa, ketä koulutetaan 
Lääkehoitoluvan myöntäminen: 
 
 
 
Menetelmätavat poikkeustilanteissa (esim. retket, liikuntatuokiot; vuorohoito, päivystysajat): 
 
 
 
 
 
 
3. LÄÄKEHOITOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET JA SEURANTA 

 
Muut mahdolliset toimenpiteet (esim. verensokerin mittaaminen): 
 

Seurataan seuraavia oireita: 

Miten toimitaan mahdollisen lääkehoitopoikkeaman sattuessa:  

Huoltajiin ollaan yhteydessä seuraavissa tilanteissa: 

Terveydenhoitajaan tai hoitavaan tahoon ollaan yhteydessä seuraavissa tilanteissa: 
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Ambulanssi kutsutaan seuraavissa tilanteissa: 

Lääke tai lääkkeen antamisessa käytetty väline hävitetään: 
 
 

Tämä lääkehoidon suunnitelma on laadittu yhteistyössä huoltajan kanssa.  
 
Lääkehoidon suunnitelmaa laatimassa olleet henkilöt: 
 

 /   20   
 
Huoltajien allekirjoitus 
 
______________________________________________________________________________
_____ 
 
Päiväkodin johtajan allekirjoitus: 
 

 /   20   
 

 
 
 
 




