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1 JOHDANTO  

Opiskeluhuollosta on tullut tärkeä osa koulun perustoimintaa lapsen ja nuorten kehi-

tysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa. Opiskeluhuolto on perus-

opetuksen lakisääteistä toimintaa, joka on kuvattu opetussuunnitelman perusteissa. 

Opiskeluhuollon monialaista yhteistyötä määrittelee oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

(1287/2013), johon on koottu oppilas- ja opiskelijahuoltoa käsittelevät säädökset. 

Opiskeluhuoltoon sisältyy opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelman 

mukainen opiskeluhuolto sekä terveydenhuoltolaissa määritelty kouluterveyden-

huolto sekä lastensuojelulaissa määritelty koulunkäynnin tukeminen. Tässä suunni-

telmassa kuvataan opiskeluhuollon käytänteet Teuvan perusopetuksessa ja lukiossa.  

2 KÄSITTEET 

Tässä opiskeluhuoltosuunnitelmassa käytettäviä käsitteitä: 

Opiskeluhuolto: Opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 

sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppi-

laitosyhteisössä.  

Oppilas: Perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettu oppilas sekä lukiolaissa 

(629/1998) ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitettu 

opiskelija 

Koulu: Teuvan kunnan oppilaitokset (Teuvan lukio, Teuvan yhtenäiskoulu, Äystön 

koulu ja Perälän koulu. 
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3 OPISKELUHUOLLON TARKOITUS JA TAVOITE 

Opiskeluhuollon tarkoituksena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, 

terveyttä, hyvinvointia sekä lisätä oppilaiden ja huoltajien osallisuutta sen 

järjestämisessä. Opiskeluhuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, 

oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, 

tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.  

 

Opiskeluhuoltoon sisältyy myös kouluyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvoinnin, 

terveellisyyden, turvallisuuden, esteettömyyden ja yhteisöllisen toiminnan sekä 

kodin ja koulun välisen yhteistyön turvaaminen ja edistäminen eli yhteisöllinen 

opiskeluhuolto. 

 

Opiskeluhuolto on kokonaisvaltaista ja ensisijaisesti hyvinvointia lisäävää ja 

ennaltaehkäisevää toimintaa. Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto kuuluu 

kaikille oppilaille ja sen toteutumisesta vastaavat kaikki koulun aikuiset alla olevan 

opiskeluhuollon suunnitelman mukaisesti yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja 

yhteistyökumppanien kanssa. 

4 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA, SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

Teuvan kunnan kaikille kouluille on laadittu yksi yhteinen opiskeluhuoltosuunni-

telma. Sitä päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa. Suunnitelma laaditaan yhteis-

työssä koulun henkilöstön, opiskeluhuollon toimijoiden, oppilaiden/opiskelijoiden ja 

heidän huoltajiensa kanssa. Koulujen henkilöstö, oppilaat/opiskelijat, oppilas-

kunta/opiskelijakunta ja huoltajat osallistetaan opiskeluhuollon suunnitteluun, to-

teuttamiseen ja arviointiin.  

 

Yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedo-

tetaan oppilaita/opiskelijoita, huoltajia ja yhteistyötahoja. Suunnitelmaa laadittaessa 
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sovitaan koulukohtaisista menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö, oppilaat/opis-

kelijat ja huoltajat ja tarvittavilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. 

Opiskeluhuoltosuunnitelma on nähtävillä koulujen nettisivuilla. 

 

Opiskeluhuollon suunnitelmassa hyödynnetään monipuolisesti tietoa kouluyhteisön 

kokonaistilanteesta ja hyvinvoinnista, pedagogisen tuen toteuttamisesta, opiskelu-

huollon ja opiskeluhuoltopalveluiden toimivuudesta sekä palvelutarpeista. Arvioin-

nissa hyödynnetään koulukohtaisia arviointituloksia, kouluterveyskyselyjä, laajojen 

terveystarkastusten yhteenvetoja, terveydellisten olojen tarkastuksia ja muuta kou-

lukohtaisesti säännöllisesti koottavaa tietoa.  Oppilaiden ja huoltajien, pedagogisen 

tuen tiimin ja muun henkilöstön, opiskeluhuollon ammattihenkilöiden sekä keskeis-

ten yhteistyökumppaneiden näkemykset ja arviot ovat tärkeä osa suunnitelman laa-

timista.  

 

Opiskeluhuollon   suunnitelmaa    ohjaa     myös  

lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jonka  

lastensuojelulaki   (417/2007, §12)      velvoittaa  

kuntia laatimaan. Lasten ja nuorten  hyvinvointi- 

suunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehi- 

tetään lasten, nuorten ja perheiden   hyvinvointi- 

työtä kunnassa. Teuvalla opiskeluhuollon ohjausryhmään kuuluvat sivistysjohtaja, 

koulujen rehtorit, terveydenhoitaja, kuraattori, vastaava kuraattori, psykologi sekä 

erityisopetuksen kehittäjäopettaja. Ohjausryhmä kokoontuu lukuvuosittain syys- ja 

helmikuussa. Ryhmä suunnittelee, kehittää ja arvioi opiskeluhuoltopalveluita sekä 

valvoo suunnitelman toteuttamista. Ohjausryhmä vastaa opiskeluhuollon osuuden 

kirjaamisesta hyvinvointisuunnitelmaan. 
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Hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan:  

• opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet;  

• arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista 

opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta; 

• toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista 

tukea;  

• tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon 

laadunarvioinnista. 

  

  

5 OPISKELUHUOLLON PALVELUT TEUVALLA 

Opiskeluhuollon toiminta ja palvelut Teuvalla järjestetään niin, että opiskeluhuollosta 

muodostuu oppilaalle yhtenäinen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

Kuntatason suunnittelulla huolehditaan, että opiskeluhuolto ja kunnan muut lasten 

ja nuorten palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden sekä turvataan opiskelu-

huoltopalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja laatu. Kehittämistyössä ja arvioin-

nissa huolehditaan, että opiskeluhuoltotyö painottuu hyvinvointia lisäävään ja  en-

naltaehkäisevään yhteisölliseen työhön sekä toisaalta laadukkaisiin peruspalveluihin. 

Opiskeluhuollon kokonaisuus pitää sisällään yhteisöllisen ja yksilöllisen 

opiskeluhuollon. Opiskeluhuollon palveluilla tarkoitetaan koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon kuraattori- ja 

psykologipalveluja, monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ja tiettyjä 

koulutuksen järjestäjän järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja.  

Oppilaalle/opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti 

opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä 

oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas/opiskelija on tätä pyytänyt. 

Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai 
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seuraavana työpäivänä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, §15). 

Oppilaalle/opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana 

välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon 

tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti 

tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä terveydenhuoltolain 51 §:n mukaisesti. 

(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, §17).  Opiskeluhuollon palvelut ovat 

lakisääteisiä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013) ja niiden järjestämisestä 

vastaa koulutuksen järjestäjä yhdessä sijaintikunnan kanssa. Oppilailla/opiskelijoilla 

on subjektiivinen oikeus edellä mainittuihin opiskeluhuollon palveluihin 

(perusopetuslaki 31a§, Finlex).  Oppilaalla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin 

myös ilman huoltajan suostumusta ja tämän tietämättä. Terveydenhoitaja, 

koululääkäri, kuraattori ja psykologi ovat vaitiolovelvollisia, yhteydenpito kotiin 

tapahtuu ensisijaisesti oppilaan luvalla.  

5.1 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto  

Oppilas on kouluterveydenhuollon palvelujen piirissä perusopetuksen ajan. Lukiossa 

tai muissa terveydenhuoltolain (17§, 1326/2010) määrittelemissä oppilaitoksissa 

opiskelevat ovat oikeutettuja opiskeluterveydenhuoltoon. Suupohjan liikelaitoskun-

tayhtymä vastaa Teuvalla koulujen terveydenhoitaja-, psykologi ja lääkäripalveluista 

ja niiden sijoittelusta. 

 

Kouluterveydenhuollon palveluja antavat kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri. Oppilaan 

hyvinvointia ja fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa ja toimintakykyä 

seurataan ja tuetaan opintojen aikana koko ikäluokan kattavissa määräaikaisissa 

terveystarkastuksissa vuosittain. 

 

Kouluterveydenhuollossa pyritään löytämään oppilaan terveyttä ja hyvinvointia 

uhkaavat tekijät sekä tunnistamaan kunkin oppilaan yksilölliset terveyden 

edistämisen tarpeet. Toiminnalla tuetaan myös pitkäaikaisesti sairaan oppilaan 

omahoitoa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävä on yhdessä muiden 
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toimijoiden kanssa järjestää riittävä tuki sekä ohjata opiskelijat tarvittaessa 

jatkohoitoon ja/tai tutkimuksiin. 

 

Ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille toteutetaan laaja 

terveystarkastus, johon kuuluu myös lääkärintarkastus. Huoltajat kutsutaan aina 

mukaan laajoihin tarkastuksiin. Huoltajan ja 15 vuotta täyttäneen oppilaan 

kirjallisella suostumuksella 8. luokan laajaan terveystarkastukseen sisältyy myös 

opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Teuvalla 

huoltajat kutsutaan jo 7. luokalla tarkastukseen osana 8. luokan laajaa 

terveystarkastusta.  Oppilaan/opiskelijan terveystiedot ovat luottamuksellisia ja ne 

kirjataan sähköiseen potilastietojärjestelmään.  Laajoista terveystarkastuksista 

kootaan luokka-asteittain yhteenvedot sovittujen tietojen osalta yhteisöllisen 

opiskeluhuoltotyön tueksi. Yhteenvedot laaditaan niin, ettei yksittäisen 

oppilaan/opiskelijan vastauksia voida yhteenvedosta tunnistaa. 

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluu myös oppilaitosyhteisön 

hyvinvoinnin sekä opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen 

ja seuranta. Terveydenhoitaja on yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän jäsen. 

 

Terveydenhoitajan työtehtäviin edellä mainittujen lisäksi voi kuulua vanhempien ja 

huoltajien hyvinvoinnin ja kasvatustyön tukeminen, oppilaan/opiskelijan 

psykososiaalinen tukeminen (keskustelut, toiminnalliset menetelmät, ohjaus ja 

neuvonta) sekä työskentely luokkien ja oppilas/opiskelijaryhmien kanssa. 
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5.2 Kuraattoripalvelut 

Koulukuraattori on osa koulun moniammattillista opiskeluhuoltoa. Koulukuraattori 

on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalialan ammattilainen. 

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden/opiskelijoiden hyvinvoinnin, 

myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin 

edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Kuraattori keskustelee 

luottamuksellisesti oppilaiden/opiskelijoiden kanssa ja tekee tarpeen mukaan 

yhteistyötä vanhempien, opettajien, viranomaisten ja muiden oppilaan/opiskelijan 

elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Koulukuraattorityö on määritelty oppilas- ja 

opiskeluhuoltolaissa (§3, §15 ja §16, 1287/2013).  

 

Kunnan tulee järjestää koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetus-

laissa tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille 

riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosi-

aalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.  Teuvan hyvin-

vointipalvelut vastaa perusopetuksen ja lukion koulukuraattoritoiminnasta ja kuraat-

torin sijoittelusta lukuvuosittain. Teuvalla toimii tällä hetkellä yksi koulukuraattori 

viitenä päivänä viikossa. Koulukuraattori tekee lukuvuosittain työjärjestyksen, jonka 

mukaan hän työskentelee nimetyillä kouluilla 

 

Kuraattorin työnkuvaan kuuluu oppilaan/opiskelijan elämänhallinnan tukeminen 

(keskustelut, toiminnalliset menetelmät, ohjaus ja neuvonta), yhteistyö huoltajien ja 

perheiden kanssa, sosiaaliset selvitykset ja arvioinnit, jatkotutkimuksiin ohjaaminen, 

työskentely luokkien ja oppilas/opiskeluryhmien kanssa (ryhmäyttäminen, 

teematunnit) sekä moniammatillinen yhteistyö opiskeluhuollossa. 
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5.3 Psykologin palvelut 

Oppilaalla on oikeus saada koulun antamia tukitoimia oppimisen tueksi ilman psyko-

login tutkimuksia. Jos oppilaalla on tukitoimista huolimatta suuria vaikeuksia oppimi-

sen ja koulun käynnin kanssa, voidaan lapsi ohjata psykologin tutkimuksiin. Psykolo-

gityö koulussa on määritelty lain samoissa kohdissa kuin kuraattoripalvelut. Opiske-

luhuollon psykologinpalvelut ovat ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa jolla 

tuetaan sekä koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia, että yksittäisen oppilaan oppi-

mista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Teuvan koulut käyttävät 

Kauhajoen perheneuvolan psykologipalveluja sekä Teuvan terveyskeskuspsykologin 

palveluja. Psykologin käynnit ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. 

 

Perheneuvolan psykologi on Teuvalla yhden päivän viikossa yhdessä perheneuvolan 

sosiaalityöntekijän kanssa. He usein työskentelevät työparina. Perheneuvolan työpari 

antaa puhelinkonsultaatiota koulun henkilökunnalle, vastaa lasten ja nuorten tutki-

muksista ja tukikäynneistä ja antaa vanhemmuuteen tukea. Perheneuvolaan voi olla 

yhteydessä kun: 

- on huolta lapsen kehityksestä, käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä 

asioista 

- vanhempi haluaa keskustella lapsen kasvatuksesta tai vanhemmuudesta 

- lapsella on vaikeuksia päivähoidossa, koulussa tai kavereiden kanssa 

- perhe-elämässä tai parisuhteessa on pulmia 

- perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta sel-

viytymiseen. 

 

Terveyskeskuspsykologi työskentelee yleensä kahtena päivänä viikossa koululla ja so-

vittaessa vastaanottoja järjestetään terveyskeskuksessa. Terveyskeskuspsykologilla 

on ennalta varattavia puhelinaikoja, joita voi varata LLKY:n vastaanoton numerosta 

tai jättää terveyskeskuspsykologin puhelimeen soittopyyntö. Puhelinajat ovat tarkoi-

tettu oppilaalle, oppilaan huoltajalle ja koulun henkilökunnalle. Terveyskeskuspsyko-

login työnkuvaan kuuluvat konsultaatiotuki, moniammatillinen yhteistyö oppilasasi-
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oissa, yksilö- ja perhekäynnit, ryhmien järjestäminen, identiteettikysymykset, mie-

lialakysymykset ja tunne-elämän tutkimusarvio. Terveyskeskuspsykologi tukee ja oh-

jaa oppilasta yksilöllisesti tunne-elämän kehityksessä, sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa, oppimisessa sekä on tukena oppilaan kohtaamissa muutoksissa. Terveyskes-

kuspsykologin kanssa voi pohtia esimerkiksi itselle tärkeitä asioita, seksuaalisuutta, 

vaikeita tilanteita, ahdistuneisuutta ja masennusta.  

 

Yläkoulun ja lukion terveyskeskuspsykologin vastaanotolle pääsee, kun yläkoulun tai 

lukion oppilas haluaa varata ajan käynnille. Terveyskeskuspsykologiin voivat olla yh-

teydessä myös esimerkiksi yläkoulu- ja lukio-oppilaan huoltaja, opettaja, kuraattori 

tai terveydenhoitaja ja tarvittaessa sovitaan tapaaminen. Terveyskeskuspsykologi voi 

ohjata muun palvelun ja hoidon piiriin tai tutkimuksiin.  

6 OPISKELUHUOLTOREKISTERI JA TIETOJEN TALLETTAMINEN 

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (§21-23, 1287/2013) velvoittaa kirjaamaan opiskelu-

huollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot opiskeluhuollon kerto-

muksiin. Näitä tietoja ovat esim. toteutuneet tai suunnitellut opiskeluhuollon mukai-

set yksilölliset tukitoimet. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö sekä kuraat-

tori ja psykologi kirjaavat oppilaiden yksilötapaamiset omien ohjeidensa mukaisesti 

(laki potilaan asemasta ja oikeuksista §12, 785/1992 sekä laki sosiaalihuollon asiak-

kaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). 

Opiskeluhuoltokertomus 

Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi 

ja siihen kirjataan seuraavat tiedot: 

1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaa-

valtaisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot; 
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2) asian aihe ja vireillepanija; 

3) opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet; 

4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallis-

tuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten to-

teuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot; 

5) toteutetut toimenpiteet; 

6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-ase-

mansa. 

(Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki §20, 1287/2013) 

Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan 

on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on 

luovutettu. Teuvan kouluissa opiskeluhuollon rekisterinä toimii Wilma-ohjelman 

muistiot, jossa lukuoikeus muistioon määritellään muistiota tehdessä. 

Opiskeluhuollon rekisterit 

Koulutuksen järjestäjä ylläpitää rekisterinpitäjänä monialaisen yksilökohtaisen opis-

keluhuollon rekisteriä (opiskeluhuoltorekisteri). Rekisteriin tallennetaan oppilaitok-

sen toteuttamassa monialaisessa yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa laadittavat 

opiskeluhuoltokertomukset sekä muut siihen liittyvissä tehtävissä laaditut tai saadut 

yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat. Rekisterinpitäjän on nimettävä rekisterille 

vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet sanot-

tuun rekisteriin tallennettaviin tietoihin. 

 

Jos koulutuksen järjestäjä toimii opiskeluhuollon potilasrekisterin tai opiskeluhuollon 

kuraattorin asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä, sen on nimettävä kyseisen alan am-

mattihenkilö vastuuhenkilöksi huolehtimaan sanottuun toimintaan liittyvien tietojen 
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rekisterinpidosta. Tässä ja 1 momentissa tarkoitettu vastuuhenkilö päättää myös vas-

taamaansa rekisteriin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tilanteissa, joissa niitä pyy-

tävällä on lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin. Koulutuksen järjestäjä ei saa käyt-

tää tässä pykälässä tarkoitettuun rekisteriin sisältyviä tietoja muuhun tarkoitukseen 

kuin kyseisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelun järjestämiseen ja toteuttami-

seen, ellei laissa muuta säädetä. 

7 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SALASSAPITO 

Tietojen siirto 

Jos opiskelija siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, aikaisemman kou-

lutuksen järjestäjän on pyydettävä opiskelijan taikka hänen huoltajansa tai muun lail-

lisen edustajansa suostumus siihen, että uudelle koulutuksen järjestäjälle voidaan 

siirtää opiskeluhuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka 

ovat tarpeellisia opiskeluhuollon jatkuvuuden kannalta.  

 

Salassapito 

Opiskeluhuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä opiskelijaa 

taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.  Oppilaitoksen henkilöstö, 

opiskeluhuoltopalveluja toteuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt 

taikka niiden toimeksiannosta tai muutoin niiden lukuun opiskeluhuollon toimenpi-

teisiin osallistuvat ammattihenkilöt, opetusharjoittelua suorittavat ja muut opetuk-

sen tai yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteutukseen osallistuvat henkilöt taikka ope-

tuksen ja koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet eivät saa antaa 

sivullisille yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiakirjoihin sisältyviä tai muuten tie-

toonsa saamia yksittäistä opiskelijaa koskevia salassa pidettäviä tietoja, jos siihen ei 

ole: 
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1) asianomaisen henkilön tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan 

suostumuksen merkitystä, hänen laillisen edustajansa kirjallista, yksilöityä suostu-

musta; taikka 

2) tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä (oppilas- ja opiskelijahuol-

tolaki 22§).  

 

Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallis-

tuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toi-

silleen sekä opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat 

välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi 

(oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23§). 

 

Opiskeluhuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämi-

sen yhteydessä oppilaalle, joka on erotettu määräajaksi tai jolta on evätty opetus jäl-

jellä olevan oppitunnin tai työpäivän ajaksi, tulee opetuksen järjestäjän järjestää tar-

vittava opiskeluhuolto.  (Perusopetuslaki 36 §) Evättäessä oppilaalta oikeus opetuk-

seen loppupäiväksi oppilas odottaa koululla, kunnes huoltaja tulee hänet hakemaan. 

Oppilaalle ja huoltajalle tiedotetaan mahdollisimman pian mahdollisuudesta 

8 OPISKELUHUOLTO KÄYTÄNNÖSSÄ 

Tässä kappaleessa kuvataan yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon toteuttami-

nen käytännössä Teuvan kunnan kouluissa. 

 

 

 

 

 

 

 


