
Mihin tarpeeseen kehittämistyö vastaa? Miten kehitettiin?

Tällä hetkellä toimintapa jossain määrin epäselvä ja 
käytännöt erilaisia eri kunnissa ja yksiköissä.

Opiskeluhuollollisen polun tavoitteena on vahvistaa 
ennaltaehkäisevää toimintaa, huolen puheeksi ottamista 
varhaisessa vaiheessa sekä varmistaa yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon lain mukaiset toimintatavat. 

Yhteinen toimintamalli varmistaa kaikkien opiskelijoiden tuen 
saannin oikea-aikaisesti ja yhdenmukaiset toimintatavat.

Opiskeluhuollollisia malleja kartoitettu LAPE-
opiskeluhuollon yksilökohtaisessa opiskeluhuollon 
kehittämisryhmässä. Tuotettu malli, josta omat versiot 
esiopetukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle.

Opiskeluhuollollinen polku
- Opiskeluhuollollinen polku esiopetukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle
- Toimintamalli kehitetty osana pääkaupunkiseudun LAPE-hanketta (lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma) 2017-

2018



Opiskeluhuollollinen polku, esiopetus

Oppiminen, kasvu ja 
kehitys edistyvät, 

esiopetukseen 
osallistuminen sujuu. 

Kaikki tuntevat 
kuuluvansa 

esiopetusyhteisöön.
Koti ja 

esiopetusyksikkö 
tekevät yhteistyötä.

Jos huoli herää:
Esiopettaja tai muu 
esiopetusyksikön 

henkilökuntaan kuuluva 
ottaa yhteyttä 
huoltajaan (ja 
oppilaaseen). 

Esiopettaja konsultoi 
opiskeluhuollon 

kuraattoria, psykologia 
tai terveydenhoitajaa 

varhaisessa vaiheessa 
joko nimettömänä 

huoltajan 
suostumuksella.

Tapauskohtaisesti 
konsultaatio voi olla 

riittävää asian 
hoitamiseksi. 

Jos huoli jatkuu:
Oppilaan/ huoltajan 

suostumuksella 
aloitetaan kuraattorin, 

psykologin, 
terveydenhoitajan tai 

neuvolalääkärin 
asiakkuus (yksilökäynnit, 

opettajan ja ryhmän 
kanssa työskentely)

ja/tai 
kootaan monialainen 

asiantuntijaryhmä. 
Ryhmä nimeää 
keskuudestaan 

vastuuhenkilön ja 
yhteinen suunnitelma 

kirjataan oppilashuolto-
kertomukseen.

Tarvittaessa 
monialaisessa 

verkostoyhteistyössä 
käsitellään ja 

sovitaan yhdessä 
huoltajien (ja lapsen) 

kanssa, mitä 
tukitoimia lapsi ja 
perhe tarvitsee. 

Tehdään yhteinen 
suunnitelma.

Yhteistyötä lapsen 
tilanteen 

kohenemiseksi ja 
tukitoimien 

toteutumista 
seurataan. 

Huomioitavaa: 
Jos huoli on akuutti, tehdään yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, lastensuojeluilmoitus tai yhteys 
poliisiin. Myös konsultaatiomahdollisuus. 

Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, huoltajalle (ja lapselle) on annettava tieto yhteydenotosta ja 
mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä.

Velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, kun syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu rikoslaissa (20 luku) 
seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai henkeen tai terveyteen kohdistunut rikos, jos sen enimmäisrangaistus 
on vähintään 2 vuotta vankeutta. Lisäksi on tehtävä lastensuojeluilmoitus. 

Opiskeluhuollon palveluiden asiantuntijoita voi aina 
konsultoida nimettömänä. Älä jää huolesi kanssa yksin!



Opiskeluhuollollinen polku, perusopetus

Oppiminen, kasvu ja 
koulunkäynti 

edistyvät. Kaikki 
tuntevat kuuluvansa 

kouluyhteisöön.
Koti ja koulu tekevät 

yhteistyötä.

Jos huoli herää:
Opettaja tai muu koulun 
henkilökuntaan kuuluva 

ottaa asian puheeksi 
oppilaan kanssa ja 

tarvittaessa yhteyden 
huoltajaan.

Opettaja konsultoi 
opiskeluhuollon 

kuraattoria, psykologia 
tai terveydenhoitajaa 

varhaisessa vaiheessa 
joko nimettömänä tai 
oppilaan/ huoltajan 

suostumuksella.
Tapauskohtaisesti 

konsultaatio voi olla 
riittävää asian 
hoitamiseksi. 

Jos huoli jatkuu:
Oppilaan/ huoltajan 

suostumuksella 
aloitetaan kuraattorin, 

psykologin, 
terveydenhoitajan tai 

koululääkärin asiakkuus
(yksilökäynnit, opettajan 

ja luokan/ ryhmän 
kanssa työskentely)

ja/tai 
kootaan monialainen 

asiantuntijaryhmä. 
Ryhmä nimeää 
keskuudestaan 

vastuuhenkilön ja 
yhteinen suunnitelma 

kirjataan oppilashuolto-
kertomukseen.

Tarvittaessa 
monialaisessa 

verkostoyhteistyössä 
käsitellään ja 

sovitaan yhdessä 
lapsen ja huoltajien 

kanssa, mitä 
tukitoimia lapsi ja 
perhe tarvitsee. 

Tehdään yhteinen 
suunnitelma.

Yhteistyötä lapsen 
tilanteen 

kohenemiseksi ja 
tukitoimien 

toteutumista 
seurataan. 

Huomioitavaa: 
Jos huoli on akuutti, tehdään yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, lastensuojeluilmoitus tai 
yhteys poliisiin. Myös konsultaatiomahdollisuus. 

Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, huoltajalle (ja lapselle) on annettava tieto yhteydenotosta ja 
mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä.

Velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, kun syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu rikoslaissa (20 luku) 
seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai henkeen tai terveyteen kohdistunut rikos, jos sen 
enimmäisrangaistus on vähintään 2 vuotta vankeutta. Lisäksi on tehtävä lastensuojeluilmoitus. 

Opiskeluhuollon palveluiden asiantuntijoita voi aina 
konsultoida nimettömänä. Älä jää huolesi kanssa yksin!



Opiskeluhuollollinen polku, toinen aste

Oppiminen, kehitys ja 
opiskelu edistyvät. 

Kaikki tuntevat 
kuuluvansa 

oppilaitosyhteisöön.
Koti ja oppilaitos 

tekevät yhteistyötä 
(alle 18 v. osalta)

Jos huoli herää:
Opettaja tai muu 

oppilaitoksen 
henkilökuntaan kuuluva 

ottaa asian puheeksi 
opiskelijan kanssa ja 
(alaikäisen osalta) 

tarvittaessa yhteyden 
huoltajaan.

Opettaja konsultoi 
opiskeluhuollon 

kuraattoria, psykologia 
tai terveydenhoitajaa 

varhaisessa vaiheessa 
joko nimettömänä tai 
opiskelijan/ huoltajan 

suostumuksella.
Tapauskohtaisesti 

konsultaatio voi olla 
riittävää asian 
hoitamiseksi. 

Jos huoli jatkuu:
Opiskelijan 

suostumuksella 
aloitetaan kuraattorin, 

psykologin, 
terveydenhoitajan tai 
opiskeluterveyden-

huollon lääkärin 
asiakkuus (yksilökäynnit, 

opettajan ja luokan/ 
ryhmän kanssa 

työskentely)
ja/tai 

kootaan monialainen 
asiantuntijaryhmä. 

Ryhmä nimeää 
keskuudestaan 

vastuuhenkilön ja 
yhteinen suunnitelma 

kirjataan opiskeluhuolto-
kertomukseen.

Tarvittaessa 
monialaisessa 

verkostoyhteistyössä 
käsitellään ja 

sovitaan yhdessä 
nuoren (ja alle 18 v. 
nuoren huoltajien 

kanssa), mitä 
tukitoimia nuori 

tarvitsee. Tehdään 
yhteinen 

suunnitelma.
Yhteistyötä nuoren 

tilanteen 
kohenemiseksi ja 

tukitoimien 
toteutumista 
seurataan. 

Opiskeluhuollon palveluiden asiantuntijoita voi aina 
konsultoida nimettömänä. Älä jää huolesi kanssa yksin!

Huomioitavaa: 
Jos huoli on akuutti, tehdään yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, lastensuojeluilmoitus (alaikäiset) tai 
yhteys poliisiin. Myös konsultaatiomahdollisuus. Huomioi myös nuorisolain 11§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus etsivälle 
nuorisotyölle.

Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, opiskelijalle/huoltajalle on annettava tieto yhteydenotosta ja 
mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä.

Velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, kun syytä epäillä, että nuoreen (alle 18 v.) on kohdistettu rikoslaissa (20 luku) 
seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai henkeen tai terveyteen kohdistunut rikos, jos sen enimmäisrangaistus 
on vähintään 2 vuotta vankeutta. Lisäksi on tehtävä lastensuojeluilmoitus. 
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