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SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat
ENNEN / OPS 2012
Oppilashuollolla tarkoitetaan
Oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden
edellytyksiä lisäävää toimintaa.
Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren
oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja
kehitystä. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaan
mielen hyvinvoinnin turvaamiseen, syrjäytymisen
ehkäisemiseen sekä koko kouluyhteisön
hyvinvoinnin edistämiseen.
Perusopetuksen oppilaalla on subjektiivinen
oikeus saada maksutta maksutta opetuksen
osallistumisen edellyttävä tarvittava oppilashuolto.

UUDISTETTU / OPS 2014
Oppilashuollolla tarkoitetaan
Oppilaan hyvän oppimisen, hyvän
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja
ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä
lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti
ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä
tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona.
Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen
oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat
ENNEN / OPS 2012
1. pieni oppilashuoltoryhmä
- viikottainen kokoontuminen
- rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja,
terveydenhoitaja, opettajat tapauskohtaisesti
- karkea oppilashuoltosuunnitelma
(vuosittaiset havainnot, nivelvaiheet, koulurakennukseen liittyvät asiat jne.)

2. laaja oppilashuoltoryhmä
- tarvittaessa
- kutsuttuna kuraattori, sosiaalitoimi,
psykologi, poliisi, jne.)

UUDISTETTU / OPS 2014
1. kaupungin ohjausryhmä
2. yhteisöllinen oppilashuolto
oppilashuoltoryhmä
oppilashuoltosuunnitelma
- laaditaan toteuttamista, arviointia ja
kehittämistä varten yhteistyössä koulun
henkilöstön oppilaiden ja heidän huoltajiensa
kanssa ( toimintakulttuuriryhmä, vanhempainyhdistys, oppilaskunta, tukioppilaat, muu henkilöstö)

3. yksilökohtainen oppilashuolto
tapauskohtainen asiantuntijaryhmä
oppilashuoltokertomus

SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat
ENNEN / OPS 2012

UUDISTETTU / OPS 2014

Asioiden käsittely

Asioiden käsittely

- kokoontumisissa on käsitelty asioita
laaja-alaisesti karkean oppilashuoltosuunnitelman pohjalta

1. kaupungin ohjausryhmä

- vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta,
kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista
- mukana normaalikoulun edustaja (SiKo, KaRä)

- laadittu muistiot
- toiminnan arviointi lukuvuoden lopuksi

2. Snorssin oppilashuoltoryhmä
oppilashuoltosuunnitelma
- vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta,
kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista
- keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin
ja turvallisuuden edistäminen sekä muun
yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja
kehittäminen
- johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä
edustaja
- laaditaan muistiot

SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat
ENNEN / OPS 2012

UUDISTETTU / OPS 2014
3. Asiantuntijaryhmä
- kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan
tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi
ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi
- ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai
oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle
asia työtehtävien perusteella kuuluu

- ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön,
joka kirjaa asiat

oppilashuoltokertomukseen
- asianosaisen ja/tai hänen huoltajansa
kirjallinen suostumus ryhmän kokoonpanosta

5 § Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa yksittäiselle opiskelijalle
annettavia
1) koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja;
2) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja;
3) monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa

Yksilökohtainen opiskeluhuollon toteuttaminen
17 § Terveydenhoitajan ja lääkärin tavoitettavuus
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

•

terveydenhoitajan työaika
koulu- ja opiskelija terveydenhuollossa
on järjestettävä siten, että opiskelija
voi tarvittaessa päästä
terveydenhoitajan vastaanotolle
myös ilman ajanvarausta.

potilaskertomus
muut potilasasiakirjat

16 §
Yhteydenotto opiskeluhuollon
psykologi- ja kuraattoripalvelujen saamiseksi
•

jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä
arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai
sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien
ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan
opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä
yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai
kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja
annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen
arvioimiseksi tarvittavat tiedot

•

psykologi/kuraattori harkitsee tapauskohtaisesti
kiireellisyyden
- kiireellisessä tapauksissa samana tai seuraavana
arkipäivänä (1-2 pvä)
- ei-kiireellisessä tapauksissa 7:tenä työpäivänä

kuraattorin asiakaskertomus

Savonlinnan normaalikoulun
oppilashuoltosuunnitelma
YHTEISÖLLISEEN OPPILASHUOLTOON KUULUVAT ASIAT
Yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja –ympäristön
terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
•

koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt,

•

yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon
kehittämisessä,

•

yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa,

•

yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa,

•

yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä,

•

järjestyssäännöt,

•

poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen,

•

tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus,

•

tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen,

•

koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet,

•

suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä

•

toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa.

Savonlinnan normaalikoulun
oppilashuoltosuunnitelma
YKSILÖKOHTAISEEN OPPILASHUOLTOON KUULUVAT ASIAT
Yksilökohtainen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin
ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi.
•

yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa,

•

oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa,

•

yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä,

•

oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä,

•

asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat
yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä,

•

oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys sekä

•

yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi,
lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi.

Oppilashuoltokertomus
•

yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huoltajan tai
muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot,

•

kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa,

•

kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa,

•

asian aihe ja vireille panija,

•

oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset,

•

toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet,

•

tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma sekä

•

toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.

•

laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä

•

opetuksen järjestää vastaa henkilötietojen käsittelystä ja tallentamisesta oppilashuoltorekisteriin

•

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi
merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.

