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Ohje sijoitettujen oppilaiden kouluun ilmoittautumiseen 

 

1. Sijoitetun lapsen sijoittajakunnalla on velvollisuus ilmoittaa lapsen sijoituksesta 
vastaanottavaan kuntaan. Lapsen kotikunta voi säilyä asuinkunnan muuttuessa. Opetuksen 
järjestämisestä vastaa asuinkunta. 

2. Lapsen voi ilmoittaa kouluun huoltaja tai huoltajan edustajana toimiva viranhaltija/henkilö. 
Ilmoittajan ollessa muu kuin huoltaja, tulee hänellä olla valtakirja käyttääkseen puhevaltaa 
oppilaan PoL 40 § mukaisissa opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömissä asioissa.  

3. Sijoitusyksiköllä tulee olla lisäksi valtakirja kouluasioiden hoitamiseksi. 

4. Lapsen/nuoren muuttaessa kuntaan, lapsesta täytetään ja toimitetaan kouluun 
ilmoittautumislomake. 

Lomake toimitetaan Kasvun tuen asiakasvastaavalle tai erityisen tuen koordinaattorille. 
Lomakkeen yhteyteen liitetään valtakirja, jos ilmoittajataho on muu kuin lapsen huoltaja 
(ohjeen kohta 1.). 

5. Kasvatuksen ja opetuksen hallinnosta tilataan oppilaan asiakirjat edellisestä kunnasta. 

6. Opetuksen järjestäjän toimesta järjestetään tarvittaessa moniammatillinen koulunkäyntikyvyn 
arviointipalaveri yhdessä sijoittavan kunnan sosiaalitoimen ja mahdollisen verkoston kanssa. 

7. Yleisen tuen piirissä oleva koulunkäyntikykyinen oppilas ohjataan lähikouluunsa. Oppilaalle 
voidaan tarvittaessa määritellä erityiset opetusjärjestelyt. 

8. Tarvittaessa koulunkäyntikykyarvioinnin pohjalta oppilaalle esitetään erityistä tukea ja 
alueellista/kaupunkitasoista/JOPO-pienryhmäopetusta ja/tai erityisiä opetusjärjestelyjä. 

9. Asiakirjojen pohjalta oppilaalle tehdään oppilaspaikka-/erityisen tuen päätös, joka sisältää 
mahdollisen päätöksen opetuksen poikkeavasta järjestelystä/erityisistä opetusjärjestelyistä. 
Päätöksessä määritellään koulu ja lukuvuosikohtaisesti tutkiva opettaja. 

10. Koulukuljetusten järjestämisessä noudatetaan Kouvolan kaupungin koulukuljetusperiaatteita.  

11. 17 vuotta täyttäneiden sijoitettujen oppilaiden, joilla on perusopetus kesken, opetuksen 
järjestelyistä sovitaan yksilöllisesti. He jatkavat lain mukaisesti perusopetuksen oppimäärän 
suorittamista aikuisten perusopetuksen oppimäärän mukaan joko omassa lähikoulussa tai 
iltalukion aikuisten perusopetuksen ryhmässä. 

  

https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2021/11/Valtakirja_sijoitetutoppilaat.pdf
https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2021/11/Valtakirja_sijoitetutoppilaat_kouluasioiden_hoitaminen.pdf
https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen/
https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen/
https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2021/03/Koulukuljetusperiaatteet_2021.pdf
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Erityiset opetusjärjestelyt 
− Erityisissä opetusjärjestelyissä oppilaalle on nimetty erityisen tuen päätöksessä lähikoulu sekä 

tutkiva opettaja, joka toimii yhteyshenkilönä koulun ja lastensuojeluyksikön välillä. Erityisin 
opetusjärjestelyin opiskelee myös yleisen tuen oppilaita, näin ollen lähikoulua ei aina 
määritellä erityisen tuen päätöksessä. 

− koulu huolehtii oppilaalle oppimateriaalit sekä ohjeistaa ja antaa tukea oppiaineiden 
suorittamisessa 

− koulu vastaa arvioinnista ja mahdollisista erityisen tuen esityksistä 

− sijoitettujen oppilaiden oppilaanohjaus koordinoidaan koulun kautta 

− koulun toimesta oppilaan tietoja ja taitoja voidaan tarvittaessa kartoittaa laaja-alaisen 
erityisopettajan testeillä 

− koulu tekee tarvittaessa yhteistyössä lastensuojeluyksikön ja sijoittavan kunnan sosiaalitoimen 
kanssa koulunkäyntikyvyn arvioinnin, ja oppilaan edun näkökulmasta suunnittelee 
koulunkäyntiä eteenpäin joko poikkeavin järjestelyin/erityisin opetusjärjestelyin tai koulussa 

− koulun ja lastensuojeluyksikön yhteistyö on säännöllistä ja perustuu oppilaan tarpeisiin. 
Yhteistyö on vastavuoroista ja molemmin puoleista. 
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