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Käsiteltävät asiat
 Kuka valvoo lapsen etua koulussa? Kuka käyttää lapsen
ääntä?
 Kenen kanssa koulu tekee yhteistyötä?
 Kenen kanssa oppilashuolto tekee yhteistyötä?
 Miten salassa pidettäviä tietoja voidaan vaihtaa yhteistyötä
tehtäessä?
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Lyhenteet







LOS
PL
POL
OHL
HL
JulkL

 LSL
 LHL

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 59/1991)
Suomen perustuslaki (731/1999)
perusopetuslaki (628/1998)
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
hallintolaki (434/2003)
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999,
julkisuuslaki)
lastensuojelulaki (417/2007)
laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983,
lapsenhuoltolaki)
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Lapsen edustaminen kouluasioissa
 Oppilas on asianosainen HL 11 §, huoltaja tai muu laillinen edustaja käyttää
hänen puolestaan puhevaltaa HL 14 §
- 15 vuotta täyttäneellä oppilaalla on huoltajan ja muun laillisen edustajan kanssa
rinnakkainen puhevalta (oikeus käyttää sitä erikseen)
 Perus- ja ihmisoikeussäännökset ohjaavat kuulemaan oppilasta, vaikka sitä ei
laissa edellytettäisikään
1) lapsen osallisuus LOS 12 art.
Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti
ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava
huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa
oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen
välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti.

- oikeus (ei velvollisuutta) esittää näkemyksensä ja saada tietoa sen
muodostamiseksi
- taustalla ajatus iän ja kehityksen myötä vahvistuvasta itsemääräämisoikeudesta
2) lapsen tasa-arvoinen kohtelu PL 6.3 §
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin
asioihin kehitystään vastaavasti.
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Lapsen edustaminen kouluasioissa
 Huoltajia ovat lapsen (biologiset) vanhemmat
- (avio)ero ei vaikuta lapsen huoltajuuteen ja erotilanteessakin yhteishuoltajuus
on pääsääntö ja yksinhuoltajuus poikkeus
- riitatilanteessa huoltajuus ratkaistaan tuomioistuimessa, joka voi päättää, että
lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle, jos ratkaisu on lapsen edun
mukainen, mutta samalla määrätä, että huollosta erotetulla vanhemmalla on
oikeus saada lasta koskevat tiedot LHL 9–10 §
- tuomioistuin voi myös päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken LHL 9.3 §
 Lastensuojelun asiakkuus ja lastensuojelutoimet eivät vaikuta lapsen
huoltajuuteen tai vanhempien mahdollisuuteen sopia lapsen
(yksin/yhteis)huollosta
 Avohuollon tukitoimena järjestetty sijoitus kodin ulkopuolelle ei vaikuta lapsen
edustamiseen kouluasioissa -> huoltaja käyttää puhevaltaa
- perhehoito tai laitoshuolto, koko perhe tai lapsi yksin LSL 37 §
 Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto vaikuttavat lapsen edustamiseen
kouluasioissa: lapsen huolenpitoon liittyvä päätösvalta siirtyy sijaishuollon ajaksi
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siltä osin kuin se on kiireellisen
sijoituksen / huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeen LSL 38.4 §, 45 §
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Lapsen edustaminen kouluasioissa
Kiireellisen sijoituksen aikana sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää lapsen
asioista kiireellisen sijoituksen tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa siten kuin 45 §:ssä säädetään.
Kun lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus huostaanoton
tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja
muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta.

- lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan
vastaava sosiaalityöntekijä LSL 13 b §
- toimielin / sosiaalityöntekijä on lapsen laillinen edustaja huolenpitoa koskevissa
asioissa, joihin kuuluu lapsen koulunkäynnin järjestäminen -> toimielin /
sosiaalityöntekijä edustaa lasta kouluasioissa
- toimielimen / sosiaalityöntekijän velvollisuus pyrkiä yhteistoimintaan huoltajan
kanssa LSL 45.3 § -> tiedon antaminen huoltajalle, keskustelu lapsen
koulunkäynnin järjestämisestä ja huoltajan näkemysten selvittäminen ennen lasta
koskevien ratkaisujen tekemistä
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa on pyrittävä yhteistoimintaan lapsen, vanhemman ja
huoltajan kanssa ja ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.
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Lapsen edustaminen kouluasioissa
Voiko huoltaja edelleen käyttää puhevaltaa lapsen kouluasioissa?
 Huoltajalle jää oikeus päättää lapsen kuulumisesta uskonnolliseen yhdyskuntaan
-> oikeus päättää lapsen osallistumisesta uskonnon ja elämänkatsomustiedon
opetukseen
- rajoitettu mahdollisuus valita, mihin opetukseen osallistuu POL 13 §
 Voiko sijaishuollossa oleva lapsi osallistua opetukseen, jossa noudatetaan
erityistä maailmankatsomuksellista tai kasvatusopillista järjestelmää?
- lasta ei POL 6.3 §:n mukaan saa osoittaa tällaiseen opetukseen ilman huoltajan
suostumusta
 Huoltaja on edelleen lapsen edunvalvoja ja huolehtii lapsen taloudellisista
asioista
- tuomioistuin määrää toisen henkilön lapsen edunvalvojaksi, jos huoltaja ei
kykene toimimaan edunvalvojana
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Lapsen edustaminen kouluasioissa
 Perhehoitoon sijoitetun lapsen sijaisvanhemmat eivät ole lapsen huoltajia eivätkä
siten hänen laillisia edustajiaan kouluasioissa
- tuomioistuin voi päättää, että lapsen huolto uskotaan vanhempien ohella
sijaisvanhemmille -> oheishuoltajuus (tuomioistuin voi samalla päättää tehtävien
jaosta huoltajien kesken)
- tuomioistuin voi päättää, että lapsen huolto uskotaan vanhempien sijaista
sijaisvanhemmille vain, jos siihen on lapsen kannalta erittäin painavia syitä
 Ammatillisen perhekodin / lastensuojelulaitoksen työntekijä ei ole myöskään
lapsen laillinen edustaja
 Sosiaalityöntekijän on toimittava sijaishuollon aikana huoltajan lisäksi
yhteistyössä sijaisvanhempien / sijaishuoltopaikan edustajan kanssa LSL 52 §
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän sekä lapsen hoidosta
ja kasvatuksesta sijaishuollossa vastaavan työntekijän tulee olla yhteistyössä sijaishuoltoon sijoitetun
lapsen ja hänen vanhempansa ja huoltajansa sekä sijaishuoltopaikan edustajan kanssa lapsen huollon
jatkuvuuden turvaamiseksi.
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Yhteistyö lapsen kouluasioissa
 Opetuksen järjestäjällä / koululla on yleinen velvollisuus toimia yhteistyössä
oppilaan perheen kanssa POL 3.3 §
Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.

- sijoitetun lapsen kouluasioissa yhteistyötä on tehtävä useamman ”kodin” kanssa
1) sosiaalityöntekijä
2) huoltaja / oheishuoltaja
3) sijaisvanhemmat / sijaishuoltopaikan edustaja
 Sijaisvanhemmat ja sijaishuoltopaikan henkilökunta vastaavat lapsen arjesta,
jolloin yhteistyö kouluasioissa on välttämätöntä ja lapsen edunkin mukaista, mutta
yhteistyöstä on sovittava (kirjallisesti) yhdessä sosiaalityöntekijän (ja huoltajan)
kanssa, koska sijaisvanhemmat ja sijaishuoltopaikan henkilökunta eivät ole
lapsen laillisia edustajia
- asiakassuunnitelmapalaverin merkitys
- sovittava myös sähköisen oppilastietojärjestelmän käytöstä
 Sosiaalityöntekijä voi myös valtuuttaa sijaisvanhemman / sijaishuoltopaikan
edustajan käyttämään lapsen puolesta puhevaltaa yksittäisessä kouluasiassa
- hallintolaissa yleissäännös oikeudesta käyttää asiamiestä (ja avustajaa)
hallintoasiassa HL 12 §
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Yhteistyö lapsen kouluasioissa
 Sosiaalityöntekijä on ensisijainen henkilö, jonka kanssa opetuksen järjestäjän /
koulun on tehtävä yhteistyötä, koska toimielin / sosiaalityöntekijä on lapsen
laillinen edustaja ja vastaa viime kädessä lapsen huolenpidosta
- sosiaalityöntekijän velvollisuus hakea lapselle tarvittaessa perusopetuslaissa
säädettyä palvelua tai etuutta
- opetuksen järjestäjän / koulun varattava sosiaalityöntekijälle tilaisuus tulla
kuulluksi ennen hallintopäätöksen tekemistä lapsen kouluasiassa sekä annettava
päätös tiedoksi
- sosiaalityöntekijän velvollisuus hakea päätökseen tarvittaessa muutosta
 Huoltajalla on oikeus saada tietoa ja esittää näkemyksensä lapsen opetuksen
järjestämisestä -> opetuksen järjestäjän / koulun velvollisuus antaa tietoa
1) pyynnöstä
2) oma-aloitteisesti, kun lapsen kouluasia ratkaistaan hallintopäätöksellä ->
kuuleminen ja päätöksen tiedoksianto
- salassa pidettävän tiedon antamisesta voidaan kieltäytyä, jos se on vastoin
erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä
etua JulkL 11.2 §:n 1 k. (julkista tietoa on oikeus saada kenellä tahansa)
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Yhteistyö lapsen kouluasioissa
 Koska sijaisvanhemmilla ja sijaishuoltopaikan edustajilla ei ole lainsäädännössä
tunnustettua laillisen edustajan asemaa lapsen kouluasioissa, ei lainsäädännössä
oteta myöskään kantaa siihen, voiko ja missä asioissa toimielin /
sosiaalityöntekijä valtuuttaa sijaisvanhemmat tai sijaishuoltopaikan edustajan
huolehtimaan lapsen koulunkäynnistä ja yhteistyöstä koulun kanssa
 Lähtökohtana voidaan pitää, että hallintopäätöksellä ratkaistavissa kouluasioissa
vastuuta ei siirretä sijaisvanhemmille / sijaishuoltopaikalle, samoin kuin ei
ilmoittamista oppivelvollisuuden suorittamisesta muutoin kuin perusopetuslain
mukaisesti järjestettyyn opetukseen osallistumalla
- huomio: oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus
tulee suoritettua POL 26.2 § -> kenellä vastuu sijoitetun lapsen osalta?
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Yhteistyö lapsen kouluasioissa
Ilmoitus oppivelvollisuuden suorittamisesta muutoin
kuin POL:n mukaisesti järjestettyyn opetukseen
osallistumalla

Kiusaamisasian selvittämiseen
osallistuminen

Yhteydenpito sähköisen oppilastietojärjestelmän kautta

Toissijaisen koulupaikan hakeminen
Muutoksenhaku päätökseen

Kasvatuskeskusteluun osallistuminen
Oppilaan arviointia ja koulunkäyntiä
koskeviin keskusteluihin osallistuminen
Poissaolosta ilmoittaminen /
tilapäisen vapautuksen
hakeminen opetukseen
osallistumisesta

Oppiaineita ja
oppimääriä
koskevat valinnat

Oppimissuunnitelman / HOJKS:n
laatimiseen osallistuminen

Kuulemiseen liittyvän
selityksen ja selvityksen
antaminen

Etuuden tai palvelun hakeminen ja siihen
liittyvän selvityksen hankkiminen

Huolenpito kouluasioista
Sijaisvanhemmat /
sijaishuoltopaikan
edustaja
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Yhteistyö lapsen kouluasioissa
Luvattomasta poissaolosta ilmoittaminen
Lapsen sairastumisesta ja hänelle sattuneesta tapaturmasta
ilmoittaminen
Koulun laatimien lasta koskevien asiakirjojen
tiedoksianto
Kasvatuskeskustelusta ja jälki-istunnosta ilmoittaminen
Kiusaamisasiasta ja muusta toimenpiteisiin johtaneesta
vahingollisesta teosta ilmoittaminen
Työrauhatoimenpiteistä (turvaamistoimenpiteistä) ilmoittaminen

Tiedon antaminen lapsen koulumenestyksestä (ml. kokeet) ja
opetuksellisen tuen tarpeesta

Päätöksentekoon liittyvä
kuuleminen ja päätöksen
tiedoksianto

Tiedon antaminen opetuksen käytännön järjestelyistä

Sijaisvanhemmat /
sijaishuoltopaikan
edustaja
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Yhteistyö oppilashuollon asioissa
 Opetuksellinen tuki – (yksilökohtainen) oppilashuollollinen tuki
- yksilökohtainen oppilashuolto: kuraattori- ja psykologipalvelut, kouluterveydenhuolto, monialainen yksilökohtainen oppilashuolto (asiantuntijaryhmä), erityiskoulujen muut sosiaali- ja terveyspalvelut OHL 5 §
- oppilashuollon työntekijöiden osallistuminen pedagogisen arvion / selvityksen
laatimiseen -> opetuksellinen tuki POL 16 a §, 17 §
 (yksilökohtaisen) oppilashuollon tuen vastaanottaminen vapaaehtoista
 Lasta ei voi kieltää käyttämästä oppilashuollon palveluja OHL 18.3 §
 Kuka voi ottaa yhteyttä oppilashuollon työntekijään? OHL 15 §
- lapsi itse
- huoltaja, sosiaalityöntekijä, sijaisvanhempi ja sijaishuoltopaikan edustaja
Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai
kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä
pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana
työpäivänä.
Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä opiskelijalle 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla myös opiskelijan huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella, jollei kyseessä ole
yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai jos keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen
tarpeetonta.
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Yhteistyö oppilashuollon asioissa
 Koulun ja oppilashuollon työntekijällä velvollisuus ottaa yhteyttä kuraattoriin tai
psykologiin OHL 16 §
Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten
tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai
kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin…
-Opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle on annettava tieto tässä pykälässä säädetystä
yhteydenotosta, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä.

- yhteydenotto lähtökohtaisesti yhdessä lapsen kanssa, mutta jos ei mahdollista,
asiasta kerrottava ja annettava mahdollisuus keskustella yhteydenoton syistä
 Lisäksi opetuksen järjestäjällä velvollisuus oppilashuollon järjestämiseen
kurinpitorangaistuksen ja opetuksen epäämisen yhteydessä POL 36 h §
 Kenen kanssa oppilashuollon työntekijä tekee yhteistyötä? OHL 18 §
Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat
toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen
ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.

- lapsen kanssa
- sosiaalityöntekijän kanssa
- sijaisvanhempien ja sijaishuoltopaikan edustajan kanssa, jos asiasta on sovittu
- huoltajan kanssa?
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Yhteistyö oppilashuollon asioissa
 Ketkä osallistuvat monialaisen asiantuntijatyöryhmän työskentelyyn? OHL
19.2 §
Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua tarvittavia
opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä. Jos alaikäisellä tai muutoin vajaavaltaisella ei
ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, huoltaja tai muu
laillinen edustaja voi antaa siihen suostumuksen hänen sijastaan.

- lapsi
- asiantuntijaryhmään valitut koulun ja oppilashuollon työntekijät
- sosiaalityöntekijä ja lapsen tai sosiaalityöntekijän suostumuksella sijaisvanhemmat ja sijaishuoltopaikan edustaja
- huoltaja?
 Lapsen oikeus kieltää oppilashuollon työntekijöitä tekemästä yhteistyötä hänen
huolenpitoonsa osallistuvien ihmisten kanssa OHL 18.2 §
Alaikäinen ja muu vajaavaltainen voi, ottaen huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muut
henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä asian laatu, painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta
laillista edustajansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta
itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle
edustajalleen, jollei se ole selvästi hänen etunsa vastaista. Arvion vajaavaltaisen edun
toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon
ammattihenkilö.
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Salassa pidettävien tietojen vaihto
 Mitkä koulussa käsiteltävät lasta koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä?
1) osa koulunkäyntiä koskevista tiedoista JulkL 24.1 §:n 30 k.
oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koskevat asiakirjat, oppilaan ja kokelaan
koesuoritukset sekä sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät
oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja

- erityisiä opetusjärjestelyjä koskevat tiedot
- oppimisen tukea koskevat tiedot
- koesuoritukset (pl. koenumero), sanallinen arviointi (numeroarviointi ei)
2) yksilökohtaista oppilashuoltoa koskevat tiedot JulkL 24.1 §:n 30 k., OHL 22 §
3) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuutta sekä terveydentilaa ja
vammaisuutta koskevat tiedot JulkL 24.1 §:n 25 k.
4) yhteystiedot vain, jos salassapitoa pyydetty ja perusteltu syy epäillä
lapsen tai hänen perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi JulkL
24.1 §:n 31 k.
5) henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot JulkL 24.1 §:n 32 k., POL 40.1 §
6) taloudellista asemaa koskevat tiedot JulkL 24.1 §:n 23 k., POL 40.1 §
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Salassa pidettävien tietojen vaihto
 Mitkä koulussa käsiteltävät lasta koskevat tiedot eivät ole salassa pidettäviä?
- lähtökohtana julkisuus julkisten tehtävien hoitamisessa -> tieto on salassa
pidettävä vain, jos se on säädetty laissa salassa pidettäväksi
- muun muassa koulupaikkaa, kasvatuskeskustelua, kurinpitotoimia, koulukiusaamista ja työrauhatoimenpiteitä koskevat tiedot ovat julkisia (em. asioita
käsiteltäessä saatetaan käsitellä salassa pidettäviäkin tietoja)
 Lasta koskevia julkisia tietoja saa antaa kenelle tahansa
 Lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja saa antaa sivulliselle, jos
1) lapsi, huoltaja tai sosiaalityöntekijä antaa siihen (kirjallisen) suostumuksen
2) tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen
nimenomaisesti säädetään
 Salassa pidettäviä tietoja saavat koulussa käsitellä ja vaihtaa keskenään ne
opetushenkilökuntaan kuuluvat työntekijät, jotka osallistuvat lapsen
koulunkäynnin järjestämiseen (eivät ole sivullisia suhteessa toisiinsa)
- lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat työntekijät
saavat antaa lapsen opetuksesta vastaaville työntekijöille opetuksen
järjestämiseksi välttämättömät tiedot (POL 40.2 §) sekä vaihtaa keskenään
oppilashuollon järjestämiseksi välttämättömät tiedot (OHL 23.2 §)
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Salassa pidettävien tietojen vaihto
 Kenelle koulu saa antaa lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja?
- sosiaalityöntekijälle
- huoltajalle
- sijaisvanhemmille ja sijaishuoltopaikan edustajalle sosiaalityöntekijän tai
huoltajan (kirjallisella) suostumuksella
 Koulu voi saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja
- sosiaalityöntekijältä
- huoltajalta
- sijaisvanhemmilta ja sijaishuoltopaikan edustajalta sekä kaikkialta muualtakin
sosiaalityöntekijän tai huoltajan (kirjallisella) suostumuksella POL 40.3 §
 Koululla on oikeus saada lasta koskevat opetuksen järjestämiseksi
välttämättömät tiedot ilman sosiaalityöntekijän tai huoltajan suostumusta
- sijaishuoltopaikasta (lastensuojelulaitoksesta / ammatillisesta perhekodista)
POL 41.4 §
- yksilökohtaisesta oppilashuollosta POL 40.2 §
- muulta sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muilta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajilta ja terveydenhuollon ammattihenkilöltä POL 41.4 §
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Salassa pidettävien tietojen vaihto
 Lasta koskevien tietojen antaminen asuinpaikan muuttuessa LSL 25 d §, POL
40.4 §
- lastensuojeluviranomaisen velvollisuus ilmoittaa muutosta lapsen uudelle
kotikunnalle tai LSL 16.1 §:ssä tarkoitetulle asuinkunnalle sekä toimittaa
lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseksi
välttämättömät asiakirjat
- opetuksen järjestäjän velvollisuus toimittaa opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle
- tulisiko lastensuojeluviranomaisen ilmoittaa muutosta sekä saman että uuden
kunnan opetustoimelle?
 Mitkä ovat opetuksen järjestämiseksi välttämättömiä tietoja?
- oppilaan sairaus tai vamma, joka on otettava koulunkäynnin (ml. koulukuljetus)
järjestämisessä huomioon (vaatii lääkehoitoa koulupäivän aikana, vaikuttaa
oppilaan turvallisuuteen ym.)
- oppilaan sairaus tai vamma, joka vaikuttaa oppilaan oppimiskykyyn (jonka
vuoksi oppilas tarvitsee tukea)
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Salassa pidettävien tietojen vaihto
- tieto huostaanotosta -> tieto lapsen asioista vastaavasta sosiaalityöntekijästä ja
sijaisvanhemmista / sijaishuoltopaikasta
- tieto avohuollon sijoituksesta ja kiireellisestä sijoituksesta -> tieto lapsen asioista
vastaavasta sosiaalityöntekijästä ja sijoituspaikasta
- tieto huoltajuuden muutoksesta -> sopimus tai tuomioistuimen päätös lapsen
huollosta
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Kiitos!

Lakimies Kreeta Pölönen
kreeta.polonen@avi.fi
p. 0295 018 584
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