
OPPILASHUOLTO 
 
Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, koko kouluyhteisöä 
tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tavoite on siten luoda toimintakulttuuri ja –
ympäristö, joka takaa oppilaalle turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön. 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on monialainen. Ryhmää johtaa koulun rehtori. Rehtorin 
lisäksi ryhmän muita jäseniä ovat terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, laaja-alainen 
erityisopettaja ja opettajakunnan jäsen / jäseniä. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 
kokoontuu Hailuodon koulussa säännöllisesti ja ennalta sovitun aikataulun mukaisesti 
sekä aina tarvittaessa.  

OHR:n kokoontumisaika syksyllä 2019: torstaisin klo 8.30–10.15  

1. Yhteisöllinen oppilashuolto: torstaisin klo 8.30-9.15 

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän painotusalueena on lukuvuonna 2019-2020 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen erityisesti yhteisöllisyyteen painottuen sekä 
varhainen puuttuminen. Oppilashuollon työotteena on avoin yhteistyö kotien kanssa. 
Yhteistyöllä tarkoitetaan aitoa kuuntelemista, pyrkimystä ymmärtää ja löytää yhdessä 
positiivisia keinoja käsiteltäviin asioihin. Rehtori toimii oppilashuollon kokouksissa 
puheenjohtajana. Sosiaalitoimen, terveydenhuollon sekä eri hoitotahojen kanssa tehdään 
tiivistä yhteistyötä.  

Terveydenhoitaja Satu Stenroosin vastaanotto on syyskuussa torstaisin, lokakuusta 
alkaen perjantaisin 8.30-15.00 koululla, klo 12-13 vastaanotto ilman ajanvarausta, 
soittoaika 7.30-8.30 satu.stenroos@hailuoto.fi  044-497 3543 

Kuraattori Salla Savolainen torstaisin 2-3krt/kk  044-497 3562  Kuraattorin toimipiste on 
Marjaniemi-luokan yhteydessä. Kuraattorin keskusteluaika on KOULURAUHA-välkällä klo 
12.15-12.45  

Psykologi Timo Latomaa on tavattavissa pääsääntöisesti torstaisin 2-4krt /kk 044-2422176 

Laaja-alainen erityisopettaja Juho Longi on koululla päivittäin juho.longi@hailuoto.fi    

044 497 3599 

Sivistysjohtaja/rehtori Kaija Sipilä on oppilashuollon edustajana koululla päivittäin: 
kaija.sipila@hailuoto.fi   044 497 3560 

2. Yksilöllinen oppilashuolto torstaisin erikseen sovittuna aikana 

Opetusryhmän tilanteen kokonaisarviointi tapahtuu elo-lokakuun aikana, jolloin arvioidaan 
mm. yksilökohtaisen oppilashuollon tarvetta. Mahdollisia aikataulumuutoksia tehdään 
tarvittaessa lukuvuoden aikana. 
Yksilökohtaiselle oppilashuollolle, joihin on huoltajan tai oppilaan suostumus 
oppilashuoltoryhmästä kokoontuvat vain ne henkilöt, joiden työhön asia kuuluu. 
Yksilöllisissä oppilashuollon kokouksissa päätetään huoltajan suostumuksella, kuka 
oppilashuollon jäsen on yhteydessä eri yhteistyötahoihin asianomaisen oppilaan 
kohdalla. Puheenjohtajana toimii erityisopettaja/palaverin järjestäjä. Sihteerinä 
on erityisopettaja (varalla vastuuopettaja), joka kirjaa toimenpiteet 
oppilashuoltokertomukseen ja/tai monialaisen asiantuntijaryhmän pöytäkirjaan.  
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Hyvä ja toisia arvostava käytös on olennaista yhteistyössä niin koulun aikuisilla kuin 
lapsilla. Oppilaita ohjataan toimimaan ystävällisesti toiset huomioon ottaen. 
Aktiivinen yhteydenpito ja hyvät käytänteet ovat arkipäivää koulun ja kodin välisessä 
yhteistyössä. Vanhemmat tulevat kuulluiksi lastensa asioissa. Oppilashuoltoryhmän 
jäsenet sopivat toimivista järjestelyistä. Ensisijaista tiedonkulussa ovat edelleen 
henkilökohtaiset keskustelut. Akuutit asiat välitetään Wilman kautta ilman nimiä. 
OPOn on mukana yläkoulun luokkien asioissa. 

 

Lukuvuoden 2019-2020 toiminnan tavoitteet: 
1.Oppilashuoltoryhmä laatii OHR:n kalenterin, joka ohjaa toimintaa tehokkuuteen. 
2.Psykologi, koulukuraattori sekä terveydenhoitaja tapaavat 8.luokkalaiset ryhmissä 
resurssien puitteissa. Aiheena on kasvaminen nuoreksi kohti aikuisuutta.  
Yhteinen tutustumiskäynti OPOn, kuraattori/erityisopettajan ja 9.luokkalaisten kanssa 
Tyttöjen ja Poikien taloon Ouluun, osallistuminen koulutusmessuille ja tutustuminen 
tuleviin opiskelupaikkoihin.  
3.Turvallisuus 
Jokainen koulun aikuinen on velvollinen huolehtimaan siitä, että lapsen koulupäivä on 
turvallinen fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti.  
4.Kolmiportaisen tuen prosessien haltuunotto jatkuu edelleen henkilövaihdosten myötä 
5.Psykologin ja koulukuraattorin asiakkuuksiin ohjataan ohjaavan keskustelun tai 
oppilashuoltoryhmän neuvottelun kautta. 
6.Kaikkia opettajia koulutetaan ja tuetaan pedagogisten asiakirjojen laatimisessa. 
7.Tavataan oppilaskuntaa lukuvuoden aikana. 
 

  Yhteisöllinen oppilashuolto ajankohdat 

pvm Yhteisöllinen oh  Akuutit 

22.8. Suunnittelu, tilannekatsaus, aikataulut   

27.8. Loistoryhmä 9.30-12, LAPE-työ Suvi Helanen  

29.8.  • 5-6lk 8.30 

• Vuosikello 9.15-10 

Asko  

5.9. Vanhempainilta klo 18: Oppilaan tuki 

koulutyössä, OHR:n esittely, Wilman käyttö 

 
 

12.9. • 9.lk 8.30 

• Tukipalvelut 9.30, Pia, Kaija, Eija S 

Mervi, Aura  

19.9.   Loistoryhmä 8.30-10.30   

 26.9   • 3-4lk 8.30  

• Kriisisuunnitelma 

Kaarina  

10.10 7.lk   8.30 Mari, Aura  



THL-tiedonkeruu 

17.10 Pedagogiset asiakirjat valmiina – 

ohjausaika Juho  

  

vk 43 Syysloma   

31.10. Hyvinvointiforum: Pohjois-Pohjanmaan 

hyvinvointisopimus 

Kaija  

7.11. 8.lk 8.30 

1-2lk 9.15 

Aura 

Katja 

 

28.11. Syksyn arviointi, kevään suunnittelu 

Loistoryhmä 10.30-12 

  

9.1. Oppilaskunta   

23.1.    

30.1. Pedagogiset selvitykset 6.lkt   

    

    

23.4. Nivelpalaveri tulevat ekat   

7.5. Kouluun tutustuminen, tulevien 

ekaluokkalaisten vanhempainaamu 8.30 

Katja   

14.5. Nivelpalaveri 6.lk   

    

 

 


