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1.1. Oppilashuollon tehtävä

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää 
toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä 
tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus 
yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.
Oppilashuollon tehtävä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittää hyvinvointia tukevaa 
oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa.
Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin 
kehittämisessä. Oppilashuollolla edistetään myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen 
huolenpidon ilmapiiriä sekä puututaan tarvittaessa ongelmiin. Tavoitteena on luoda terve ja 
turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä 
edistää kouluyhteisön hyvinvointia. 

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja 
ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset oppimiseen, kasvuun, 
kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa. 

Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden 
ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman 
varhain.  Oppilashuollon tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
tarvittaessa tukea oppilasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä 
huoltajan kanssa.

1.2. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat 
oppilashuoltopalvelut  

Vaasan Rudolf Steiner-koulu on 9-vuotinen yhtenäiskoulu. Jokaista luokkasarjaa on yksi luokka. 
Luokat 2-3 sekä 7-8 ovat yhdistettyjä luokkia. Oppilaita koulussa lukuvuonna 2018-2019 on 109.  

Vaasa on kaksikielinen kaupunki. Koulun oppilaiden enemmistön äidinkieli on suomi, mutta osalla 
kotikielenä on joko ruotsi, tai sekä suomi että ruotsi.  On myös muutama oppilas, jonka äidinkieli 
on jokin muu kieli. 
Koulurakennus sijaitsee Vaasan kaupungin keskustassa. Oppilaat tulevat keskustan alueelta, 
kaupungin eri asuinalueilta sekä naapurikunnista Mustasaaresta ja Laihialta. Heidän sosiaalis-
taloudellinen taustansa on monimuotoinen. 
Vaasan Rudolf Steiner-koulun oppilashuoltopalveluiden tarpeen arvioinnissa hyödynnetään lasten 
ja nuorten terveyttä, hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Oppilashuolto jakaantuu
kahteen osaan; yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yhteisöllinen oppilashuolto 
tähtää koko yhteisön hyvinvointiin ja on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Yksilöllinen 
oppilashuolto kokoontuu tarvittaessa huolen noustessa.  
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Oppilashuollon kokonaistarve, tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä sekä 
käytettävissä olevien oppilashuoltopalvelujen määrä tarkistetaan joka vuoden syyslukukauden 
alussa tehtävässä oppilashuollon toimintasuunnitelmassa. 

Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon 
palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. 
Koulun käytettävissä ovat Vaasan kaupungin kouluterveydenhuollon ja hammashuollon palvelut, 
koulukuraattori sekä koulupsykologi. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla kerran 
viikossa. Kuraattori on tavattavissa kerran viikossa.  Koulupsykologi on tavattavissa aina 
tarvittaessa.

1.3. Oppilashuoltopalveluiden kohdentaminen 

Koulun henkilökunnalla on ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista. Yhteisöllistä 
oppilashuoltoa toteuttavat koko koulun henkilökunta ja oppilashuollon työntekijät.  

Arviointikeskustelu (oppilas, luokanopettaja /  luokanvalvoja ja huoltajat) pidetään vähintään 
kerran lukuvuodessa jokaisen oppilaan kohdalla 1.- 9. luokilla.

Koulukuraattori on sosiaalityön asiantuntija. Hän tukee oppilasta silloin, kun kaveri- tai 
perhesuhteissa on huolia, oppilas kokee yksinäisyyttä, koulunkäynti ei suju, poissaoloja kertyy 
paljon tai elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat oppilaan hyvinvointiin. Koulukuraattori 
käy esittäytymässä joka luokassa syyslukukauden alussa, ja vierailee luokissa tarvittaessa. 
Koulukuraattori osallistuu yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin 3-4  kertaa lukukauden 
aikana. Koulukuraattori Mari Mäkelä on koululla keskiviikkoisin klo 9-12. Puh: 040-1369426

Terveydenhoitaja toteuttaa koululla terveystarkastuksia, antaa kiireellistä ensiapua koulupäivän 
aikana sattuneissa tapaturmissa sekä osallistuu oppilashuoltoryhmän kokouksiin. 
Terveydenhoitaja vierailee luokissa tarvittaessa.
Terveystarkastukset tehdään kaikille luokille, ja samalla terveydenhoitaja suorittaa kiusaamis – ja 
ilmapiirikyselyn.
Terveydenhoitaja luokille 1-6 on tavattavissa parillisten viikkojen tiistaina klo 8.30 -14. Michaela 
Suomela, 040-1862890.  
Terveydenhoitaja luokille 7-9 on tavattavissa parittomien viikkojen perjantaina klo 8.30-14. 
Katriina Högnäsbacka 040-4859055
   
Koulussa toimii Vaasan kaupungin terveydenhuollon lääkäri.  Laajat terveystarkastukset tehdään 
vuosittain luokille 1, 5 ja 8. Huoltajat saavat kutsun olla läsnä lastensa lääkärintarkastuksessa.

Koulupsykologina lukuvuonna 2018-2019 toimii Maarit Renkola. maarit renkola@vaasa.fi
 
Vaasan Rudolf Steiner-koululla ei ole täysiaikaista erityisopettajaa. Jos jollakin opettajalla herää 
huoli yksittäisestä oppilaasta, luokanopettaja yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa päättävät, ketä
oppilaan asiaa käsittelevään yksilölliseen, monialaiseen oppilashuoltoryhmään kutsutaan. 
Luokanopettaja kutsuu ryhmän kokoon.
Oppilaalle annettava pedagogisen tuen tarve suunnitellaan, kirjataan ja
arvioidaan kolmiportaisen mallin mukaisesti oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:iin.
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Oppilaanohjaaja on oppilaanohjaamisen asiantuntija koulussa. Hän osallistuu syrjäytymisen
ehkäisyyn, auttaa ja kannustaa oman opintopolun löytämistä ja osallistuu nivelvaiheyhteis-
työhön koulun ja kodin välisessä yhteistyössä. Oppilaanohjaaja järjestää oppilaiden vierailut 
ammatillisissa ja lukioasteen oppilaitoksissa.  Hän osallistuu vanhempainiltoihin, joissa käsitellään 
oppilaan jatko-opintoihin liittyviä asioita. 
Oppilaanohjaaja tuo oppilashuoltoryhmään ohjauksellisen näkökulman, seuraa osaltaan 
oppilaiden tilannetta ja nostaa tarvittaessa esiin huolen perusopetuksen päättötodistuksen 
saamisesta. Hän myös seuraa jatko‐opintoihin siirtymistä. Oppilaanohjausta annetaan 
luokkatunteina, pienryhmissä ja henkilökohtaisesti. Oppilaanohjaaja lukuvuonna 2018-2019 on 
Taina Ahtola.

Rehtori vastaa oppilashuollon työstä ja toimii kokousten puheenjohtajana.
Hänellä on vastuu koulun oppilashuollollisesta toiminnasta. Rehtori vastaa kokonaisvaltaisesta 
suunnittelusta ja oppilashuollon suunnitelman päivittämisestä, oppilashuollollisen työn 
toteutuksesta ja vuotuisesta arvioinnista.
Äkillisissä kriisi‐ ja onnettomuustapauksissa rehtori käynnistää tarvittavat oppilashuollolliset 
toimenpiteet. Yhteydenpito oppilashuollon eri osapuolten välillä kuuluu rehtorin tehtäviin. Hän 
antaa tukea opettajille ja päättää resurssien käytöstä eri osapuolia kuultuaan.
Rehtorin toimea hoitaa Juhani Mäkinen.

1.4. Yhteisöllinen oppilashuolto

1.4.1. Koulukohtainen, yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu 3-4 kertaa lukukaudessa ja arvioi toimintaansa vähintään 
kerran lukuvuodessa. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan luokanopettaja, opettajia sekä eri alojen 
yhteistyöntekijöitä.  
Oppilashuoltoryhmän käsittelyyn voi tulla asioita oppilashuoltoryhmän jäsenten, opettajien, 
avustavan henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien aloitteesta. 

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työskentelyn painopiste on koko koulua koskevassa 
ennaltaehkäisevässä oppilashuoltotyössä, jonka tarvetta ryhmä arvioi, suunnittelee ja omalta 
osaltaan toteuttaa sekä arvioi toiminnan tuloksia lukuvuosittain. Oppilashuoltoryhmä toimii 
yhteistyössä koulun hallinnollisen opettajakunnan kanssa eri suunnitelmien ( järjestysäännöt, 
kriisi-, päihde-, ja kiusaamissuunnitelmat ) laatimisessa ja päivittämisessä.
Oppilashuoltoryhmä laatii kiusaamis- ja ilmapiirikyselyt luokille ja kokoaa niiden tulokset.

Oppilashuoltoryhmän peruskokoonpano on:
rehtori puheenjohtajana – Juhani Mäkinen
kuraattori                            - Mari Mäkelä
terveydenhoitajat              - Michaela Suomela, Katriina Högnäsbacka
 koulupsykologi                   - Maarit Renkola
eurytmian opettaja            - Päivi Aho-Peart

1.4.2. Koulun käyttämät hyvinvointia tukevat ohjelmat
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Terveystarkastukset
Koululaiset kutsutaan 1., 5. ja 8. luokalla terveydenhoitajan ja koululääkärin tekemään laajaan 
tarkastukseen ja vuosittain terveydenhoitajan tekemään määräaikaistarkastukseen.
Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana otetaan aina yhteys 
huoltajaan. Ensiavun antaa terveydenhoitaja tai joku koulun henkilökuntaan kuuluva.
Hammashoitajat tarkistavat 1. ja 3. luokkalaisten oppilaiden hampaat ja ohjaavat oppilaat 
jatkohoitoon hammashoitoloihin.

Iltapäivähoito
Koululla on iltapäiväkerho klo 12.15-16.30. Kerho on etupäässä 1-3 –luokkalaisille oppilaille.

Verso vertaissovittelu
Verso on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva yhteisöllinen menetelmä, jossa vertaissovittelijoina 
toimivat lähinnä 4-6 luokkalaiset oppilaat, jotka ovat käyneet vertaissovittelukoulutuksen.

Resto
Koululla on kaksi Resto- koulutuksen saanutta opettajaa. Resto-ohjelman
avulla opitaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Sitä pyritään käyttämään ja hyödyntämään
mahdollisuuksien mukaan.

Koulun kerhotoiminta
Koulussa on tarjolla seuraavia kerhoja: salibandy, viulu- ja kitarakerho. Kerhot kokoontuvat kerran 
viikossa.  

Kummitoiminta
Jokaiselle koulunsa aloittavalle oppilaalle nimetään isommista oppilaista koulukummi. 
Kuudesluokkalaiset toimivat 1.luokkien oppilaiden koulukummeina. Kummitoiminnassa mm. 
tutustutaan kummiluokkaan, järjestetään kummien kanssa yhteisiä välitunteja, ruokailuhetkiä ja 
oppitunteja.

1.4.3. Turvallisuus

Tapaturmia pyritään ehkäisemään kouluun laadituilla järjestyssäännöillä, joiden noudattamista 
henkilökunta valvoo.
Pelastus- ja poistumisharjoituksia pidetään säännöllisesti. Turvallisuustarkastuksia tehdään 
vuosittain.
Koulun terveydellisten olojen seurantaa toteutetaan kerran kolmessa vuodessa. Tarkastus tehdään
yhteistyössä työterveyden ja pelastuslaitoksen edustajien kanssa.
Koulun sisäilma-asioita käsitellään säännöllisesti.
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on tarvittaessa annettava hätä-ensiapua.  

1.5. Yksilökohtainen oppilashuolto
 
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon 
palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa 
monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset 



6

sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa. Huoltajat saavat 
kutsun olla läsnä lastensa lääkärintarkastuksessa.
Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista 
kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.  Tärkeätä on myös varhaisen tuen tarpeen 
havaitseminen ja arviointi. Mikäli oppilaan koulunkäynnissä on tuen tarvetta, ensivaiheessa ollaan 
yhteydessä lapsen huoltajiin ja pyritään kodin kanssa yhteistyössä löytämään tilanteeseen 
ratkaisuja. Jos herää tarve monialaisen oppilashuoltotyöryhmän kokoamiseen oppilaan tueksi, 
opettaja ehdottaa tätä huoltajille ja oppilaalle. Ryhmään pyydetään tarvittavat työntekijät.   
Yhteistyötä voidaan tehdä myös koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa, kuten esimerkiksi nuorisotoimi, lastensuojelu tai poliisi. Yksilökohtainen oppilashuolto, 
asian käsittely oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu 
aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen.  Oppilaan tai huoltajan 
yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon 
yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan 
asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja 
mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, 
kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Oppilashuoltotyössä 
noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Yksittäistä oppilasta 
koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän 
vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi 
välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut 
asiantuntijaryhmän jäsenet.  Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä 
laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. 
Rehtori vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. 
Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta 
yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.
Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön 
säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon 
kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen

1.6. Oppilashuollosta tiedottaminen ja yhteistyö

Koulun oppilashuoltosuunnitelma tulee luettavaksi koulun verkkosivuille. Oppilashuollon 
palveluista ja käytännöistä tiedotetaan koulun verkkosivuilla sekä vanhempainilloissa.
Oppilaat osallistuvat yhteisölliseen oppilashuoltoon mm. oppilaskuntatoiminnan kautta.
Koulun oppilashuoltosuunnitelma esitellään sekä johtokunnassa, oppilaskunnan kokouksissa että 
vanhempainilloissa, joissa on mahdollisuus ottaa kantaa koulun oppilashuoltosuunnitelmaan.

1.7. Seuranta ja arviointi

Koulun uuden oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen seurantaa tehdään jatkuvasti 
kouluvuoden aikana. Oppilashuoltoryhmä laatii toimintasuunnitelman syyslukukauden alussa ja 
toimintakertomuksen kevätlukukauden lopussa. Tämän pohjalta oppilashuoltoryhmä arvioi 
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lukuvuoden työn toteutumista lukuvuoden lopussa ja keskustelee mahdollisista oppilashuollon 
kehittämistarpeista.  


