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KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETUT LAPSET

• Perheisiin sijoitetut

• Lastensuojeluyksiköihin sijoitetut (kiireellinen sijoitus, huostaanotto)

• Tiedonkulku haasteena

• Kuka hoitaa lapsen asioita eri asioissa? Kenellä on oikeus hoitaa lapsen asioita?

• Sijaisvanhemmat, huoltaja, lasten asioista vastaava sosiaalityöntekijä kotikunnassa?









KOULUPAIKKA JA OPISKELUN JÄRJESTELYT

Ilmoitus uudesta koulun ulkopuolelle sijoitetusta oppilaasta 

• Oppilaan kotikunnan vastaavan sosiaalityöntekijän yhteydenotto 

sijoituskunnan opetuksen järjestäjään (Ei koskaan toteutunut näin!)

• Oppilaan sijoituspaikan työntekijän yhteys suoraan kouluun tai opetuksen 

järjestäjään 

• Koulun aloitus ilmoituksen jälkeen vähintään kahden viikon päähän, jotta 

ehdimme saada tarvittavat asiakirjat ( oppimissuunnitelma, hojks), pitää 

kouluneuvottelun, suunnitella opetusjärjestelyitä



OPETUSJÄRJESTELYT KOULUSSA

Oppilaalla usein repaleinen koulupolku (poissaoloja, muuttoja, motivaation pulmia jne) sekä opiskelun tuen 

tarvetta

• Selvitystyö on usein hankalaa ja aikaavievää 

• Kuka koulussa hoitaa opetusjärjestelyiden selvitystä? Erityisopettaja, luokanvalvoja, rehtori?

• Yleisopetus, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus vai muu järjestely (lyhennetty koulupäivä, kotona 

annettava opetus, koulun oma pienryhmä) 

• Opetussuunnitelman haasteet oppilaan suoritusten dokumentoinnissa ja arvioinnissa –vuosiluokkiin 

sitomaton opetus 

• Yksilöllisen opintopolun haasteet (resurssit, oppilaan motivaatio, opiskeluhuollon palvelut)

• Kurssimuotoisen opetussuunnitelman mahdollisuus? Stoppiluokka? Helsingin kaupungin Ote-opetus



OPPILAAN OPISKELUHUOLLON TOIMIJAT

Kuka hoitaa oppilaan asioita?

• Jos on tarvetta, kenelle lastensuojeluilmoitus?

• Monialainen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä, kuka edustaa lapsen asioita?

• Verkostotapaamiset: sijaishuoltoyksikkö, huoltaja, vastaava lastensuojelutyöntekijä omasta kotikunnasta, 

opettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, muu taho esim erikoissairaanhoito, 

kehitysvammapoliklinikka, OPPILAS-> aikatauluhaasteet, tiedonkulun haasteet, sektoroituminen, ” Koulun 

tehtävänä on oppivelvollisuuden suorittamisen edistäminen”

• Selkeän työnjaon sopiminen jo alkuvaiheessa

• Toimintamallien kehittäminen kuntatasolla – tahtoa, osaamista!



KOULUYHTEISÖOHJAAJA

Kouluyhteisöohjaaja on yhteisöllisen 

pedagogiikan ammattilainen, jonka keskeistä 

osaamista on nuorten kohtaaminen koulun 

arjessa. Kouluyhteisöohjaajan työhön kuuluu 

työskentely oppilaiden kanssa itsenäisesti 

yksilötyönä sekä luokkatilanteissa ja 

pienryhmissä.
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KESKUSTELUN
TEEMOJA

• Tiedonkulku eri toimijoiden välillä -

Miten oppilaan näkökulmasta saadaan toimiva

yhteistyö?

• Koulutuksen tarve - esim. Avin 

koulutukset, lastensuojelun toiminta, koulun tukitoimet

ja opiskeluhuolto

• Resurssit – voidaanko kunnissa organisoida jo olemassa

olevia toimintoja uudella tavalla esim. Kouvola

• Muuta?


