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Johdanto 
 

Yksikkökohtainen suunnitelma laaditaan yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön, huoltajien ja lasten 
kanssa. Oppilashuoltosuunnitelma voi olla myös kahden tai useamman esiopetusyksikön yhteinen. 
 
Pääotsikoiden alla olevat kursiivit tekstit on poimittu suoraan esiopetuksen opetussuunnitelman perus-
teista. Tummennetut tekstit ovat ohjeistukseksi suunnitelman laatimiselle.   
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1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 
 

Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään arvio esiopetusyksikön oppilashuollon kokonaistarpeesta 
ja käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmista-
miseksi ja toiminnan tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistarve ja 
käytettävissä olevien oppilashuoltopalvelujen määrä ilmoitetaan sen mukaisena, mitkä ne ovat 
suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota voidaan tarpeiden muuttuessa tarkistaa.     
  
Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee esiopetuksen käytettävissä olevien resurssien koh-
dentamista yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon yhteistyö-
hön. Arviossa huomioidaan oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja toteuttamisessa vaa-
dittava opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos. Arviossa hyö-
dynnetään monipuolisesti lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. 
Lisäksi huomioidaan esiopetusyhteisön ja -ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä te-
hostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä esiopetuksessa (kirjoitetaan kohtaan 1). Ar-
vion valmistelussa otetaan huomioon myös lapsilta ja huoltajilta sekä esiopetuksen ja oppilashuol-
lon henkilöstöltä saatava tieto.  
 
Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio esiopetuksen käytettävissä olevista oppilashuol-
topalveluista, joita ovat ikäryhmälle tarkoitetut neuvolapalvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalve-
lut (kohta 1). Lisäksi suunnitelmassa kuvataan 

 oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä pal-
velujen toteuttamisessa tarvittava monialainen yhteistyö (kohta 2) 

 oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin, yhteisöön ja yhteistyöhön liitty-
viin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan (kohta 3). 

 
1. Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta 

Esioppilaita on vuosittain noin 1500, oppilashuollon tarve vaihtelee. Yhteistyöalueita on yh-
teensä 32 ruotsinkieliset mukaan lukien. Yhteistyöalueet löytyvät DoTku  sivistystoimiala  
varhaiskasvatus  esiopetus  esi- ja alkuopetuksen yhteistyö. 

2. Käytettävissä oleva oppilashuoltopalvelujen määrä (tähän kirjataan yksikön neuvolan, koulu-
psykologin sekä koulukuraattorin yhdyshenkilöt, vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa 
tarvittava monialainen yhteistyö) 

Vastuunjako ja yhteistyötahot on määritelty kaupungin tasolla yhteistyössä koulupsykologi ja –
kuraattoriedustuksen kanssa. 
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3. Oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin, yhteisöön ja yhteistyöhön liitty-
viin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan (tässä kuvataan esim. vastuu-
henkilöt sekä vuosikello kehittämiseen ja seurantaan) 
Yhteisöllinen oppilashuolto on Moision ja Paattisten esiopetuksella yhteinen, vastuuhenkilöinä 
toimivat Tuire Korhonen ja Satu Puhakka-Nuolemo. Yksilökohtainen oppilashuolto on molem-
missa yksiköissä omansa. 

 

  
 Mosion ja Paattisten esiope-

tuskten yhteisen yhteisöllisen 
oppilashuoltollon vuosikello 

 

 Esiopetus Koulu 

Tou-

ko-

kuu 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuk-

sen nivelvaihetyöskentely 

Esiopetuspäätös huoltajille  

Esiopetuspaikkaan tutustuminen 

Siirtopalavereja päivähoidosta esi-

opetukseen 

Tyytyväisyyskysely vanhemmille 

wilman kautta 

Kouluun tutustumis-

päivä 

  

Elo-

kuu 

Vanhempainilta 

Turvallisuussuunnitelman päivitys 

 

Syys-

kuu - 

Lo-

ka-

kuu 

Vanhempainkeskustelut, Kos-lo-

makkeet 

Ryhmän esiopetussuunnitelma val-

mis 

Yhteisöllinen oppilashuolto-

ryhmä kokoontuu 

Kiusaamisen ehkäiseminen-suun-

nitelman päivitys 

Yhteistyö koulun 

kanssa alkaa; Silta  ( 

Paattinen ) kummitoi-

minta. 

Kor-palaveri  ( Moisio ) 

Tam-
mi-
kuu 

Tulevien esiopetusikäisten van-
hempainilta  

 

Hel-

mi-

kuu 

Vanhempainkeskustelut, Kos-lo-

makkeet tarvittaessa 

 

Maa-

lis-

kuu 

Nivelvaihetyöskentelyä  ( veo, kou-

lun erit. opettaja) opetuksen järjes-

tämistä koskevat asiat, luokkasijoi-

tuksia 

Vanhempainilta koulu-

tulokkaiden vanhem-

mille 

Huh-

tikuu 

Vanhempainkeskustelut, Kos-lo-

makkeet 

Tyytyväisyyskysely vanhemmille 

Yhteisöllinen oppilashuolto-

ryhmä kokoontuu 

 

Luokkajako, esiopetta-

jat mukana  ( Paatti-

nen ) 

 

 
 

 
 

2 Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 
 

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee: 
 
4. Yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat esiopetusyhteisön ja -ympäris-

tön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
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ESIOPETUKSEN YHTEISÖLLINEN 
OPPILASHUOLTORYHMÄ  

- käsitellään hyvinvoinnin kannalta olennaisia teemoja, kuten esimerkiksi ryhmähenkeä, turvallisuuteen liittyvä asioita, kiusaamisen ehkäisemistä 
ja siihen puuttumista 

- kehitetään oppilashuoltoa ja käsitellään oppilashuollollisia asioita yleisellä tasolla 
- kehitetään nivelvaiheyhteistyötä muun varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa 

sovitaan menettelytavoista ehkäisevään lastensuojelutyöhön ja terveydenhuoltoon kuuluvan erityisen tuen toteuttamisesta 

1. kokoontuu kaksi kertaa vuodessa 

- vakituisia jäseniä ovat : esiopetuksen työntekijät, konsultoiva elto, sosiaalityöntekijä, neuvolan terveydenhoitaja, neuvolan / koulun psykologi,  
- huoltajien edustaja / huoltajan ääni, sovitaan syksyn vanhempainillassa 

2.  

3. ryhmän kutsuu koolle päiväkodinjohtaja 

4. tehdään muistio 

5. huoltajat voivat tuoda heitä askarruttavia asioita käsittelyyn kasvatushenkilöstön kautta 

- toimintatapoja arvioidaan ja kehitetään vuosittain 
6. viedään asioita oppilashuollon ohjausryhmään 

 
 
 
5. Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano ja toimintatavat 

kts. edellinen  

6. Oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä erityi-
sesti esiopetuksen siirtymävaiheessa (tähän kirjataan käytänteet, kuka kutsuu, milloin kutsu-
taan, ketkä osallistuvat yms.) 

kts. vuosikello 

7. Yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa 
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä (tähän kirjataan esim. alueellinen moniammatilli-
nen neuvolayhteistyö) 

Maaria-Paattistinen alueen laajennettu aluetoimijoiden verkosto 

8. Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus (tähän voi ottaa 
tekstin turvallisuussuunnitelmasta tai mainita, että asia kuvataan turvallisuussuunnitelmassa; 
myös, mistä turvallisuussuunnitelma löytyy) 

Asia on kuvattu turvallisuussuunnitelmassa, joka sijaitsee yhteisessä oleskelutilassa sekä päi-
väkodin perehdytyskansiossa joka sijaitsee kotileikkitilassa ( kaappi ). 

9. Esiopetuksen kuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet (mikäli huoltajat kuljet-
tavat tai lapsi on esiopetuksen lisäksi täydentävässä päivähoidossa, asia kuvataan tässä) 

Huoltajat kuljettavat lapset esiopetukseen sekä täydentävään päivähoitoon. Lapsi ei kulje yksin 
esiopetukseen. 

 
2.1 Suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
 

Lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma. Siinä ote-
taan huomioon sekä lasten keskinäiset että lasten ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet esi-
opetuksessa. 
 
10. Kuvaus kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta (yksi-

kössä voimassa olevan kiusaamisenehkäisysuunnitelman voi liittää tähän; mikäli se pidetään 
erillisenä, maininta siitä, mistä se löytyy) 

Päivähoitoyksikköllä on oma kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma ja se löytyy turvallisuus-
kansiosita ja varhaikasvatussuunnitelman liitteenä 

11. Edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla (tekstin voi ottaa jo voi-
massa olevasta suunnitelmasta)  

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä lasten, huoltajien ja kasvatushenkilöstön kanssa ja sitä 
päivitetään toimintakauden alussa. 

12. Yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että sen 
kohteena olevan osalta 

Sisältyy suunnitelmaan 

13. Yhteistyö huoltajien kanssa 

Mainitaan suunnitelmassa, että jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamistilanteisiin 

14. Yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa  

Mainitaan suunnitelmassa 
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15. Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, lapsille, huoltajille ja yh-
teistyötahoille 

Sisältyy esiopetuksen toimintaan. Suunnitelma on nähtävissä blog-sivuilla ja henkilöstön pe-
rehdytyskansiossa.  

16. Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi (tähän voi ”hyödyntää” esim. yhteisöllistä 
oppilashuoltoryhmää) 

Suunnitelma päivitetään syksyllä kokoontuvassa yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä  

 
 

2.2 Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 
 

Oppilashuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilan-
teissa. Kriisisuunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huo-
mioon muut uhka-, vaara- ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma.  
 
17. Kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä kriisitilanteissa (mikäli 

tämä kohta on kuvattu jo pelastussuunnitelmassa, sen voi liittää tähän tai mainita, mistä pelas-
tussuunnitelma löytyy) 

Tämä on kuvattu pelastusuunnitelmassa ja perhedytyskansiossa 

18. Johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako kriisitilanteissa ja niihin varautu-
misessa 

Tämä on kuvattu pelastus- ja kriisisuunnitelmissa 

19. sisäisen ja ulkoisen sekä esiopetuksen ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja vies-
tinnän periaatteet (kunnallisten toimijoiden huomioitava kaupungin viestinnän ohjeistus) 

Noudatetaan kaupungin viestinnän ohjeistusta 

20. Psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 

Lasten neuvolsaa / Kasvatus- ja perheneuvolassa 

 
21. Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, lapsille, huoltajille ja yh-

teistyötahoille (miten suunnitelma käydään läpi henkilöstön perehdytyksessä, suunnitelman päi-
vitystilanteissa ja miten suunnitelman sisällöstä tiedotetaan perheitä ja yhteistyötahoja) 

Pelastussuunnitelman esittely syksyn vanhempainilloissa 

22. Toimintavalmiuksien harjoittelu (tähän voi kuvata esim. poistumisharjoitusten toteutukseen liit-
tyviä seikkoja) 

Säännölliset poistumisharjoitukset toteutetaan syksyisin ja keväisisn 

23. Suunnitelman arviointi ja päivittäminen (miten ja milloin) 

Suunnitelma päivitetään syksyisin tai tarvittaessa. 

 

3 Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 
 

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilme-
nee 
 
24. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen 

seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisten tukitoimien toteuttamiseksi 
ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLOLLINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ  

- asiaintuntijaryhmä / verkostoryhmä 
- käsitellään yksittäisen lapsen tuen tarpeita 
- yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä 
- lapsen sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen 

lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa kuten perhe- ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat 

- kokoontuu tarvittaessa , vähintään kaksi kertaa vuodessa 

- asioiden käsittelyyn osallistuvat vain ne lapsen opetuksen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin 
lapsen asian käsittely välittömästi kuuluu 

- lapsen vanhemmat osallistuvat, mutta jos he eivät ole paikalla käsittelyyn tulee olla vanhemman lupa 
- tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua puheterapeutti, fysioterapeutti tai muu asiantuntija 

- ryhmän voi kutsua koolle henkilö, joka havaitsee tarpeen  ( kasvatushenkilöstön kautta )  

- laaditaan oppilashuoltokertomus 

- huoltaja voi tuoda häntä askarruttavia asioita käsittelyyn kasvatushenkilöstön kautta 

- noudatetaan salassapito- ja tietosuojasäädöksiä (  perusopetuslaki 40 § ja 41 § ) 
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25. Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä 

Mikäli pedagogisen arvion påerusteella todetaan, että lapsella on tehostetun tuen tarve, tuki 
aloitetaan välittömästi ja asiasta keskustellaan huoltajien kanssa. Pedagoginen arvio käsitellään 
moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Erityistä tukea an-
netaan lapselle, jonka kasvan, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttamine ei toteudu 
riittävästi muuten. Hänelle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestäminen- sunnitelma 
 ( HOJKS ) ja ja esiopetus voi alkaa jo 5-vuotaana ( 11-vuotinen oppivelvollisuus ).Tehostettua 
ja erityistä tukea saavan lapsen oppimissunnitelmia arvioidaan jatkuvasti yhteistyössä vanhem-
pien ja moniammatillisen yksilökohtaisen oppilashuollon kanssa. Veo on mukana kaikissa lasta 
koskevissa palavereissa. Mikäli lapsen arviodaan tarvitsevan koulun aloitusvaiheessa erityistä 
tukea, lastentarhanopettaja laatii pedagogisen selvityksen, joka toimitetaan perusopetuksen eri-
tyispalavelupäällikölle viimeistään 1.3. 

26. Lapsen sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen esiopetuk-
sessa  

Laaditaan lääkehoitosuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Henkilöstölle järjestetään tarvitta-
essa lisäkoulutusta.Tieto erityisruokavaliosta toimitetaan ruokaa valmistavalle taholle. 

27. Esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa, kuten 
perhe- ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat (esim. maininta siitä, mistä 
ohjeistukset löytyvät) 

Toimintamuoto puuttuu yksiköstä 

28. Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset me-
nettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä 

Katso kohta 24. 

29. Oppilashuoltokertomuksen laatiminen ja säilytys (selvitetty mahd. tallentaa Wilmaan) 

Oppilashuoltokertomukset tallennetaan varhaiskabvatuksen sähköiseen tiedostoon 

30. Yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten per-
heneuvola, lastensuojelu ja erikoissairaanhoito (tässä kohdassa yksittäisen lapsen asioiden 
suhteen) 

Yhteistyötä tehdään tarvittaessa. 

  
 

4 Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja huoltajien kanssa  
  
Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitel-
massa kuvataan esiopetuksen oppilashuollon toimintatavat lasten ja huoltajien osallisuuden edis-
tämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi.  
 
31. Lapsen ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, 

toteuttamisessa ja arvioinnissa   

Lapsen haastattelu, mielenkiinnon kohteet, ideat ja itsearviointi. Keskustelu huoltajan kanssa, 
huoltajien osallistaminen vanhempainilloissa. Tyyytyväisyyskysely. 

32. Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen 
huoltajille ja yhteistyötahoille 

Esiopetuksen syksyn vanhempainillassa kerrotaan oppilashuollosta ja valitaan vanhem-
painedustaja. 

 
 

5 Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen  
 
Opetuksen järjestäjä seuraa esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman toteutumista.  
 
33. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraa-

miseksi. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho esiopetuksessa, seurattavat asiat ja 
käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan 
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seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen esiopetuksen oppilashuollon kehittämisessä sekä 
keskeisistä tuloksista tiedottaminen lapsille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.  

 

34. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän oma-
valvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosi-
aali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppi-
lashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. (oppilashuollon toteutumista kysy-
tään vuosittain esiopetuksen arvioinnin yhteydessä ja arviointiaamupäivässä yhdessä eri yh-
teistyötahojen kanssa) 

Henkilöstö arvio esiopetusta vuosittain. Yksikön arviointlomake lähetetään alueen esi-
opetusvastaavalle jatkotyöstämistä varten. 

 
 

 


