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Perusopetuslaki

• PoL 40 § 2 momentin mukaan:
•
• Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai 

salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on 
oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus 
saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan 
opettajalle, rehtorille ja tämän lain mukaisesta 
opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle 
viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen 
järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. 
(30.12.2013/1288)
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Opetushallitus on linjannut:

• Oppilaan perusopetuksen asianmukaista 
järjestämistä edellyttämät välttämättömät 
tiedot: tehostetun tuen antaminen ja erityisen 
tuen hallintopäätös – niiden sisältö 
kokonaisuudessaan ei sen sijaan ole 
välttämätöntä tietoa.
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Opetushallitus on linjannut:

• Niiden lasten kohdalla, joiden tuen 
järjestäminen ilman katkoja perusopetuksen 
puolella on tärkeää, suosittelemme pidettäväksi 
neuvottelua riittävän varhain keväällä. Tämä 
neuvottelu olisi kuitenkin syytä järjestää 
yksilökohtaisen oppilashuollon normien 
mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kokous 
tapahtuu huoltajan luvalla ja mukana ovat 
huoltajan hyväksymät asiantuntijat. Lisäksi olisi 
tärkeää, että huoltajalle tarjottaisiin 
mahdollisuutta olla mukana.
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Laajat tiedonsiirtokokoukset

• Laaja tiedonsiirtokokous, johon osallistuisivat 
mm. muu oppilashuollinen ammattihenkilöstö 
(koulupsykologi, kuraattori, 
kouluterveydenhoitaja, rehtori, laaja-alainen 
erityisopettaja, luokanopettaja ja 
esiopetusryhmän opettaja) ei näin ollen ole 
lainmukainen.
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Esiopetuksen valtakunnalliset 

perusteet
• Luku 3.3
Opetuksen järjestäjä luo yhteistyön ja tiedon siirron 

käytänteet, joiden avulla lasten siirtyminen kotoa tai 
aiemmasta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja 
sieltä perusopetukseen tapahtuu mahdollisimman 
joustavasti lasten kasvua ja oppimista tukevalla 
tavalla. Tavoitteena on, että opetuksen, oppimisen 
tuen sekä oppilashuollon järjestämisen kannalta 
keskeinen tieto siirtyy lapsen siirtyessä yksiköstä 
toiseen tai koulutusasteelta toiselle. Tiedon siirrossa 
noudatetaan voimassa olevia säännöksiä. 
Perusopetuslaki 40-41 § (642/2010)
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Valtakunnalliset opetuksen perusteet 

2014
• Luku 13.1

Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen 
edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä 
esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken. 
Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja 
ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista 
tuntemista. Yhteistyö huoltajien kanssa ja 
keskinäisen luottamuksen rakentaminen on 
tärkeätä. Jokaisen lapsen tilanne, oppimisvalmiudet 
ja tarpeet otetaan huomioon.
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Yhteistyön merkitys esi- ja 

perusopetuksen välillä
• Uudet OPSin perusteet painottavat suunnitelmallisen 

yhteistyön merkitystä esi- ja perusopetuksen välillä

• Yhteistä toimintaa tulisi arvioida vuosittain yhdessä 
toimijoiden kesken

• Turun kaupungin oppilashuoltoa koskevassa OPS-
osuudessa KOR käsittelee nivelvaiheyhteistyön asioita 
kerran lukuvuodessa 

->yhteistyökumppaneiden kutsuminen KOR-kokoukseen
kerran lukuvuodessa
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