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Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma 
 
 
Päiväkoti: 
 
Toimintakausi: 
 
 
Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 
 
Esioppilaiden kokonaislukumäärä yksikössä  
 
Yksikön oppilashuoltoryhmään kuuluvat yksikön henkilökunta, alueellinen 
erityislastentarhanopettaja ja kutsuttaessa monialainen verkosto, johon  kuuluvat 
neuvolaterveydenhoitaja, psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja koulukuraattori 
sekä muita asiantuntijoita. 
Oppilashuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä, että yksilökohtaisena oppilashuoltona. 
Yhteisöllisen oppilashuoltotyön tukena on Vihdin kunnan oppilashuolto-organisaatio. 
 

Monialaisen oppilashuoltotyön alue: 
 
 
Alueen muut oppilashuoltoa toteuttavat yksiköt  
(koulut, päiväkodit, neuvola, erityispalveluyksikkö, lastensuojelu, perheneuvola): 
 
 
 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 
 
Esiopetusyhteisön ja -ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävät 
yhteisöllisen oppilashuollon toimintatavat. 
 
Jokaisessa päiväkodissa toimii säännöllisesti monialainen yhteisöllinen 
oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.  
 
Päiväkodin oppilashuoltoryhmää johtaa päiväkodinjohtaja, joka toimii myös 
koollekutsujana.   
 
Päiväkoti määrittää ryhmään kuuluvan päiväkotihenkilöstön. Lisäksi ryhmään kuuluu 
alueellinen erityislastentarhanopettaja. 
 
Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat myös neuvolaterveydenhoitaja, psykologi ja 
kutsuttaessa koulukuraattori. 
 
Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko yhteisöä tukevana 
yhteisöllisenä oppilashuoltona.   
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Lasten osallisuutta yhteisöllisessä oppilashuollossa toteutetaan esiopetuksen arjen 
suunnittelussa lasten toiveita ja tarpeita huomioiden. 
 
Huoltajien osallisuutta vahvistetaan osallistavissa vanhempainilloissa ja tapaamisissa sekä 
mahdollisesti vanhempaintoimikunnan toiminnassa. 
 
Jokaisen varhaiskasvatusyhteisössä työskentelevän velvollisuus on seurata fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin toteutumista sekä ylläpitää opetustilojen ja  
-välineiden terveellisyyttä ja turvallisuutta. 
 
Huolen herätessä työntekijä tuo asian esimiehen tietoon, joka vie asiaa eteenpäin 
yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. 
 
Lapsen oppimisympäristön turvaamiseksi Vihdissä on laadittu kuntakohtainen ja 
yksikkökohtainen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. 
 
Yhteisöllisen monialaisen oppilashuoltoryhmän keskeinen tehtävä on 
varhaiskasvatusyksikköön liittyvän yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen 
sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. 
 

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenet ja kokouspäivämäärät: 
 
 

 
Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 
 
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia 
neuvolaterveydenhuollon, psykologin ja kuraattorin palveluja sekä yksittäistä oppilasta 
koskevaa monialaista oppilashuoltoa.  Esi- ja perusopetuksessa huoltajalla ei ole oikeutta 
kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja. Yksilökohtaisen 
oppilashuoltoryhmän tehtävänä on lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen 
seuraaminen ja edistäminen sekä tukitoimien suunnitteleminen. 
 
Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään 
asiaan.  Alueellinen erityislastentarhanopettaja toimii pääsääntöisesti koollekutsujana 
yhteistyössä lastentarhanopettajan kanssa. Ryhmän kokoaja voi olla myös muu 
oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu, esim. 
terveydenhoitaja. 
 
Ryhmän kokoonpano perustuu huoltajan suostumukseen. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella 
suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai 
lapsen läheisiä. 
 
Mikäli esiopetukseen osallistuvan lapsen terveydentila edellyttää erityisruokavaliota, 
lääkitystä, sairaalaopetusta tai lapsen elämäntilanteeseen liittyy muuta ongelmaa, kootaan 
yhteistyössä huoltajien kanssa yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä laajennettuna 
tarvittavilla asiantuntijoilla. Lisäksi tehdään tarvittaessa yhteistyötä perheneuvolan, 
lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa. 
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Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan 
oppilashuoltokertomus, jonka kirjaa pääsääntöisesti lastentarhanopettaja. 
Oppilashuoltokertomuksen säilyttää päiväkodin johtaja lukitussa kaapissa.  
Lapsen siirtyessä perusopetukseen tai vaihtaessa esiopetuspaikkaa päiväkodin johtaja 
vastaa siitä, että oppilashuoltokertomus siirretään kouluun tai toiseen päiväkotiin. Siirto 
edellyttää huoltajan kirjallista lupaa, joka liitetään oppilashuoltokertomukseen. Päiväkodin 
johtaja arkistoi jäljennöksen siirtoluvasta. 
  
Pedagoginen työryhmä 
 
Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä toimii pedagoginen työryhmä, jonka jäseniä ovat 
päiväkodin johtaja, alueellinen erityislastentarhanopettaja ja ryhmässä toimiva 
lastentarhanopettaja ja siihen voi kuulua tai siihen voidaan kutsua oppilashuollon 
asiantuntijoita salassapitosäädökset huomioiden.  Koollekutsujana toimii päiväkodin 
johtaja. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.  
 
Pedagogisen työryhmän tehtävänä on oppimisen ja kasvun tukeen liittyvä opetuksen 
järjestämistä koskeva arviointi, suunnittelu ja seuranta (yleinen tuki, tehostettu tuki ja 
erityinen tuki). Pedagogisen työryhmän tehtävänä on tukea kasvatushenkilöstöä lapsen 
oppimispolun suunnittelussa ja pedagogisten asiakirjojen laatimisessa. Pedagoginen 
työryhmä päättää tehostetun tuen tarjoamisesta tai lopettamisesta. Tähän 
päätöksentekoon osallistuvat päiväkodin johtaja, alueellinen erityislastentarhanopettaja 
sekä lapsen ryhmässä toimiva lastentarhanopettaja ja tarvittaessa lapsen asioita hoitava 
muu asiantuntija. Muistio tehdään Wilmaan. Huoltajan tulee olla tietoinen lastaan 
koskevista päätöksistä. 
 

Pedagogisen työryhmän koollekutsuja, jäsenet ja kokouspäivämäärät: 
 
 

 
Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja huoltajien kanssa 
 
Sekä yhteisöllisen, että yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisesta sovitaan aina 
huoltajien kanssa ja lasta kuullen. Päivähoitoyksikkö tiedottaa huoltajille oppilashuollon 
periaatteista ja menettelytavoista toimikauden alkaessa. 
  

 
Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 
 
Yksikön oppilashuoltosuunnitelma on vuosittain laadittavan esiopetuksen 
toimintasuunnitelman liite, jonka kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy. 

 
Pvm: 
 
Yksikön esimies: 
 

 

Kuvaus oppilashuoltotoiminnan tiedottamisesta yksikössä: 
 
 


