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HAKEUTUMINEN ROVANIEMEN SAIRAALAKOULUN ALALUOKKIEN AVOHOIDOLLISELLE
OPPILASPAIKALLE
Sairaalakoulun avo-oppilaspaikat on tarkoitettu pääsääntöisesti niille oppilaille, joiden psykiatrinen
avohoito toteutuu lastenpsykiatrisessa yksikössä. Hoitava työryhmä arvioi yhteistyössä oppilaan
huoltajan sekä oppilaan oman koulun kanssa hakeutumista avohoidolliselle oppilaspaikalle. Oppilas
voidaan hyväksyä avohoidolliselle oppilaspaikalle, mikäli sen katsotaan tukevan oppilaan hoitoa ja
kokonaiskuntoutumista (PoL 4a§).
Avo-opetuksen jaksosta tehdään aina koulusopimus ennen koulunkäynnin aloittamista. Sairaalakoulun
rehtori vahvistaa koulusopimuksen ja valvoo sen toteutumista. Koulusopimus on määräaikainen ja
tavoitteena on oppilaan paluu omaan kouluun.
Oppilas on hallinnollisesti oman koulunsa oppilas avo-opetusjakson ajan. Jakson alku- ja loppuneuvottelussa on mukana oppilaan oman koulun edustaja. Oppilaan oman koulun kanssa ollaan
yhteistyössä koko avo-opetusjakson ajan ja omasta koulusta osallistuu edustaja kouluneuvotteluihin.
Avohoidollisen opetuksen tuloneuvottelussa sovitaan opetusjärjestelyistä, koulumatkoista ja
ruokailusta. Jakson lopuksi on neuvottelu, jossa sovitaan oppilaan opetuksen mahdollisesta
jatkamisesta avo-opetuksessa tai paluusta oppilaan omaan kouluun. Paluunivelestä huolehtii
sairaalaopetuksen avo-opetuksen opettaja. Huoltajien, sairaalaopetuksen, hoitotahon, oman koulun ja
mahdollisesti sosiaalitoimen välinen yhteistyö avo-opetuksen aikana on tiivistä.
Avohoidolliselle oppilaspaikalle voi hakeutua, kun





lapsella tai nuorella on säännöllinen hoitokontakti erikoissairaanhoitoon
lapsella tai nuorella on riittävän tukeva hoitosuunnitelma
oppilaan oman koulun tukitoimet eivät riitä
oppilas ja huoltaja ovat sitoutuneet lapsen hoitoon erikoissairaanhoidossa ja koulunkäyntiin
sairaalaopetuksessa

Avohoidolliselle oppilaspaikalle hakeutumiseen tarvittavat asiakirjat
1.
2.
3.
4.

pedagoginen arvio tai pedagoginen selvitys
kopio oppimissuunnitelmasta, opinto-ohjelmasta tai HOJKS:sta
viimeisin todistus
mahdollisesti lääkärin lausunto, josta käyvät ilmi suositus avohoidolliseen opetukseen sekä
hoitojärjestelyt

Päätöksen oppilaspaikan myöntämisestä tekee moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä, johon
kuuluvat sairaalakoulun avo-opetuksen opettaja, sairaalakoulun rehtori sekä hoitavan tahon
edustaja(t).
Asiakirjojen toimittaminen
Kun hoitavan lääkärin, oppilaan huoltajan sekä oppilaan oman koulun kanssa käydyissä
neuvotteluissa on sovittu hakemisesta sairaalakoulun avo-oppilaspaikalle, toimitetaan hakemus
osoitteella
Rovaniemen sairaalakoulu / Lapin keskussairaala
Asko Peuraniemi
PL 8041
96101 ROVANIEMI
Päätös hakemuksesta toimitetaan mahdollisimman pian.
Tiedustelut rehtori tai ko. luokkatason opettaja
-

erityisluokanopettaja Susanna Elo, luokat 0–3
erityisluokanopettaja Tanja Äärelä, sijainen (lv 15-16) Riikka Kolari, luokat 4–6
erityisluokanopettaja, rehtori Asko Peuraniemi
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