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Oppilashuolto 
esiopetuksessa



Esiopetuksen oppilashuollon 
toimijoita 

● Esiopetuksessa lapsi kuuluu oppilashuollon piiriin. 
● Lapsi voi saada terveydenhuollon palveluita sekä 

oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluita.
● Työ jakaantuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen 

oppilashuoltoon





Kuraattoripalvelut

● Esiopetuksen kuraattori on sosiaalityön ammattilainen, jonka 
palvelut on tarkoitettu eskarilaisille, heidän perheilleen sekä 
esiopetuksen henkilökunnalle.

● Kuraattorin työn tavoitteena on lapsen sosiaalisen hyvinvoinnin 
ja myönteisen kehityksen sekä esiopetukseen osallistumisen 
tukeminen. 

● Työskentelyyn kuuluu yhteistyö vanhempien, opettajien ja 
muiden lasta lähellä olevien aikuisten kanssa. 



Ryhmätasoinen 
työskentely

Esim. kiusaamiseen tai tunne- ja 
turvataitoihin liittyvissä asioissa

Mm. ryhmän aikuiset, erityisopettajat 
ja yksikön oppilashuoltoryhmän 

tapaamiset ja konsultaatiot

Kuraattorin työhön sisältyy mm.

Yhteistyö esiopetuksen 
henkilökunnan kanssa

Perheen tukena 
kasvatustyössä oleminen

Tarvittaessa ohjaus myös muiden 
palvelujen piiriin

Lapsen tai vanhemman kanssa
Keskustelu- ja ohjaustyö

LEOPS –
keskusteluihin 
osallistuminen

Tarpeen mukaan 
ja pyydettäessä



Psykologipalvelut

● Koulupsykologin työn tavoitteena on esiopetukseen osallistuvien 
lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Pyrkimyksenä on tuoda 
psykologista tietämystä koko esikouluyhteisön hyvinvoinnin 
tukemiseen.

● Psykologin puoleen voi kääntyä, kun lapsen oppimisen etenemisestä 
tai psyykkisestä hyvinvoinnista herää huoli.

● Huolen herätessä vanhempia ja esikouluopettajia suositellaan 
olemaan ensisijaisesti yhteydessä alueen varhaiskasvatuksen 
erityisopettajaan, joka konsultoi psykologia tarvittaessa.



Psykologipalvelut

● Psykologi selvittelee yhdessä huoltajien 
ja esikoulun henkilökunnan kanssa lapsen tuen tarpeita ja 
pyrkii löytämään niihin tukikeinoja.

● Koulupsykologin työ esiopetuksessa painottuu erityisen tuen tarpeen 
arviointiin pedagogisen selvityksen teon 
yhteydessä sekä koulunkäynnin aloituksen valmisteluun.



Lasten yksilöllisen tai ryhmän 
yhteisöllisen tuen tarpeen 

arvioinnissa

Psykologin työhön sisältyy mm.

Esiopetuksen henkilökunnan 
konsultointi

Lapsen psykologisen arvioinnin 
tarpeen kartoittaminen

Lasten palavereihin 
osallistuminen
Tarpeen mukaan ja 

pyydettäessä, esim. MAR tai 
nivelpalaverit

Erityisen tuen tarpeen 
arviointi

Pedagogiset selvitykset



Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat 
maksuttomia ja työntekijöitä sitoo 

vaitiolovelvollisuus. 



Oppilashuollon rooli 3-portaisessa tuessa

Lapsen
esiopetussuunnitelma, 

LEOPS

Yleinen tuki
Pedagoginen arvio

Tehostettu tuki
Pedagoginen selvitys

Erityinen tuki

Kaikki esikoululaiset ovat oikeutettuja oppilashuollon 
tukeen tuen portaasta riippumatta



• Kuraattori voi tulla mukaan LEOPS-keskusteluun pyydettäessä.

• Kuraattorin voi pyytää mukaan, jos opettajalla tai muulla ryhmän aikuisella 
herää huoli esimerkiksi vanhemman jaksamisesta tai hän kokee vanhemman 
kaipaavan lisätukea arkeen. Huoli voi herätä myös lapsen tunne-elämän 
haasteista tai lapsen käytöksestä.

Yleinen tuki



• Oppilashuollon asiantuntijan kommentin pedagogiseen arvioon voi pyytää 
ensisijaisesti kuraattorilta tai lapsen neuvolan terveydenhoitajalta. Mikäli lapsella 
on kontakti esim. perheneuvolaan tai erikoissairaanhoitoon, voi kommentin 
pyytää myös sieltä.

• Kommentti kannattaa pyytää sellaiselta oppilas- tai terveydenhuollon toimijalta, 
joka tietää lapsen asiat parhaiten.

• Tehostettuun tukeen siirryttäessä on hyvä pohtia lapsen lisätuen tarvetta 
yhteistyössä vanhempien kanssa. Koulupsykologia voi konsultoida tarvittaessa.

Tehostettu tuki



• Oppilashuollon asiantuntijan kommentin pedagogiseen selvitykseen voi pyytää 
samoilta toimijoilta kuin pedagogiseen arvioonkin.

• Koulupsykologia on hyvä konsultoida erityisen tuen tarvetta arvioitaessa ja 
erityisesti silloin, jos lapselle harkitaan paikan hakemista alueelliselta 
pienluokalta tai keskitetyn palvelun koulusta.

Erityinen tuki



Neuvolatiimi
Oppilashuolto-

kertomus

YHR/OHR MAR Alueellinen OHR

Neuvolan ja 
varhaiskasvatuksen 

yhteinen asiantuntijaryhmä

Täytetään aina, kun kootaan 
MAR lapsen asioissa. 

Lomakepohja löytyy jokaisen 
lapsen Wilmasta

Yksikkökohtainen yhteisöllinen 
oppilashuoltoryhmä

Esiopetuksen 
yksilökohtainen moniammatilli-

nen asiantuntijaryhmä. 
Vanhempi/lapsi mukana.

Alueellinen 
oppilashuoltoryhmä, 
kokoontuu alueittain. 

Käytännöt vielä vaihtelevat, 
koska toiminta on vielä 

kehitteillä. 

Oppilashuollon sanastoa



Esiopetuksen hlökunta ottaa
asian puheeksi lapsen ja 

tämän vanhempien kanssa.

Kuraattoria ja psykologia voi
konsultoida jo varhaisessa

vaiheessa.

Joskus tapauskohtainen
konsultaatio on riittävä

toimenpide.

Huoli 
herää

Oppiminen, kasvu ja 
kehitys edistyvät, 

esiopetukseen
osallistuminen sujuu

hyvin.

Kodin ja esiopetuksen
yhteistyö sujuu.

Ei huolta

Kootaan MAR yhteistyössä huoltajien kanssa.

Nimetään vastuuhenkilö, joka kirjaa yhteisen
suunnitelman oppilashuoltokertomukseen.

Jatkotoimenpiteet toteutetaan yhdessä tehdyn
suunnitelman mukaisesti. Esim. yksilökäynnit, 

perheen kanssa tehtävä työ, palveluohjaus.

Sovitaan seurannasta ja tarvittaessa kootaan MAR 
uudelleen ja tehdään uusi suunnitelma

toimenpiteineen.

Huoli 
jatkuu

Lapsen oppilashuollollinen polku Työskentely jatkuu/ 
siirtyy eteenpäin/ 

päättyy



Jos yhteydenottoa ei ole 
mahdollista tehdä yhdessä, 
huoltajalle (ja lapselle) on 

annettava tieto yhteydenotosta ja 
mahdollisuus keskustella 

yhteydenottoon liittyvistä syistä.

Jos huoli on akuutti, tehdään 
yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen 

tarpeen arvioimiseksi, 
lastensuojeluilmoitus tai yhteys 
poliisiin. Näissä kaikissa myös 

konsultaatiomahdollisuus, jos on 
epävarma olo tilanteesta.

Velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, 
kun syytä epäillä, että lapseen on 
kohdistettu rikoslaissa (20. luku) 

seksuaalirikoksena rangaistavaksi 
säädetty teko tai henkeen tai 

terveyteen kohdistunut rikos. Lisäksi 
on tehtävä lastensuojeluilmoitus.

Huomioitavaa



Yhteisöllinen oppilashuolto
Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä 
oppilashuoltotyössä: 
• Seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja ryhmien 

hyvinvointia
• Huolehditaan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja 

esteettömyydestä. 
• Tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, neuvolan sekä muiden kunnan 

lasten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Päiväkodin johtaja kutsuu YHR:n koolle 2-3 kertaa vuodessa + aina 
sovitusti.



• Yhteisöllinen oppilashuolto on arjen hyvinvointityötä ja se kuuluu 
kaikille esiopetuksessa työskenteleville.

• Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ei käsittele yksittäisen lapsen 
asioita.

• Jokainen yksikkö kirjaa YHR-suunnitelman.

• Ryhmään voivat kuulua päiväkodin johtaja, esikoulun 
henkilökunnan edustaja, veo, kuraattori/terv.hoitaja/psykologi, 
huoltaja/lapsi, muut lasten hyvinvointia edistävät toimijat 
tapauskohtaisesti.



Keitä meitä täällä on? 
Miksi olemme täällä?

YHR-tapaamisen teemoja esimerkiksi

Nivelvaihetyöskentely

Esiopetusryhmien 
kuulumiset

Oppilashuollon 
käsitteet

Ryhmän sisällä/alueella 
havaitut ilmiöt (esim. 

nettipelaaminen, kiusaaminen, 
kiroilu tai karkailut)

Menneen lukuvuoden 
arviointi/tulevan 

suunnittelu 
oppilashuoltotyön 

näkökulmasta



Kiitos! 

Ilona Järvinen, Suvi Sillanpää, Camilla Olsbom & Marika Fagerström


