Gumeruksen koulun tiedote oppilas- ja opiskeluhuollosta lukuvuonna 2018–2019
Johdanto
Tämän tiedotteen tarkoitus on antaa oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille tietoa käytettävissä
olevista oppilas- ja opiskeluhuollon palveluista Siikajoen kunnassa. Tässä tiedotteessa käytetään
oppilaasta ja opiskelijasta nimitystä oppilas.
Uusi oppilas- ja opiskeluhuoltolaki on tullut voimaan 1.8.2014. Lain perusteella
kouluviranomaisella on tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus.
Oppilashuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.
Yhteisöllinen oppilashuolto
Yhteisöllistä oppilashuoltoa varten kouluilla on koulukohtainen oppilashuoltoryhmä. Ryhmän
tehtäviä ovat mm. koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen, päihdekasvatustoiminnan
suunnittelu, kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi järjestettävät toimet, kriisitoimintavalmiuden
ylläpito ja tiedottaminen. Yhteisöllisessä oppilashuollossa seurataan, arvioidaan ja kehitetään koko
kouluyhteisön hyvinvointia.
Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon,
psykologin ja kuraattorin palveluita sekä monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa. Tarkoituksena
on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.
Asioita käsiteltäessä kootaan asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpano perustuu aina oppilaan ja
tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Ensimmäisessä asiantuntijaryhmän kokouksessa esi- ja
perusopetuksen oppilaalle tehdään Lapset puheeksi – keskustelu. Yksittäistä oppilasta koskevasta
asian käsittelystä kirjataan lain edellyttämät asiat, jotka rekisteröidään. Oppilashuoltolain 15§
mukaan oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin tai
psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen kun oppilas/huoltaja on
tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai
seuraavana työpäivänä. Arvion asian kiireellisyydestä tekee ko. työntekijä.
Kuraattori
Kuraattorityön tavoitteena on oppilaan koulunkäynnin, sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen
kokonaiskehityksen tukeminen. Kuraattori käy oppilaan kanssa yksilöllisiä tuki- ja
ohjauskeskusteluja, kartoittaa asiakkaana olevan oppilaan kokonaistilannetta ja kokoaa tarvittavia
verkostoja oppilaan tueksi. Oppilaat voivat hakeutua kuraattorille oma-aloitteisesti tai vanhempien
tai opettajien tai muiden tahojen ohjaamana. Kuraattori on paikalla pääsääntöisesti tiistaisin.
Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai Wilman kautta.
Kuraattorina toimii Jonna Achrén, p. 0403156331. Siikajoen kunnassa vastaavan kuraattorin
palvelut ostetaan Raahen kaupungilta. Vastaavaa kuraattoria voi konsultoida puhelimitse
kiireellisissä ja äkillisissä tilanteissa, kun oma kuraattori ei ole saatavilla.
Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Yhteydenotot
Wilma -viestein ja puhelimitse p. 044 439 4617. Terveydenhoitajan puhelintunti on joka päivä klo
12-13 (vastaa puhelimeen terveysasemalta muina päivinä). Terveydenhoitajan ollessa koululla
oppilaat voivat tulla asioimaan ilman ajanvarausta puhelintunnilla.
Koululääkäri käy koululla 1-2 kertaa kuukaudessa. Lääkärin terveystarkastukset ovat koululla
erikseen sovittuina aikoina. Koululääkärille ohjataan pääasiassa kouluterveydenhoitajan
terveystarkastuksista.

Koululaisten sairausvastaanotto
•koulutapaturmat
•sairastuminen koulupäivän aikana
Terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta maanantaisin ja tiistaisin.
Yhteydenotot puhelimitse päivittäin p. 044 439 4617.
Sairausasioissa ajanvaraus Siikajoenkylän terveysasemalta, puh. 08 849 4632.
Koulupsykologi
Koulupsykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja
oppilaan hyvinvoinnin arviointia neuvottelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla.
Koulupsykologin tehtävänä on suunnitella tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajien ja huoltajien
kanssa ja seurata niiden vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin. Koulupsykologi ohjaa tarvittaessa
oppilaan jatkotutkimuksiin ja/tai sopiviin hoitotahoihin.
Koulupsykologina toimii Jussi Tukiainen, 050-5645 801.

