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Yleistä
Koulunkäyntiavustajat toimivat moniammatillisissa työyhteisöissä, joiden tar-
koituksena on luoda tukea tarvitsevalle oppilaalle turvallinen ja kannustava 
oppimisympäristö. Koulunkäyntiavustajan työn tavoitteena on oppilaan oh-
jaaminen, avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa siten, että 
oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat. Tehtävät sovitaan rehtorin ja 
opettajan kanssa ja niiden sisältö ja laajuus riippuvat oppilaiden tarpeista.

Koulunkäyntiavustajat työskentelevät alkuluokissa ja joustavan alkuopetuksen 
ryhmissä, pienluokissa ja keskitetyn palvelun kouluissa ja -ryhmissä, yleisope-
tuksen luokissa, maahanmuuttajien tuetussa opetuksessa (MATU) sekä pe-
rusopetukseen valmistavassa opetuksessa (VALMO). Myös vieraskielisten ja 
romanioppilaiden koulunkäynnin tukena toimii koulunkäyntiavustajia. Opetus-
toimi järjestää joissakin kouluissa aamu- ja iltapäivätoimintaa, jossa työskente-
lee ohjaajia, vaikeimmin vammaisten avustajia ja koulunkäyntiavustajia. Jotkut 
koulunkäyntiavustajat ovat osa-aikaisesti mukana myös nuorisotoimen koordi-
noimassa aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajina. 

Koulunkäyntiavustajat ovat työsuhteessa Turun kaupunkiin. Avustettavat oppi-
laat voivat vuosittain vaihtua. Koulunkäyntiavustajien sijoittuminen eri kouluihin 
ja luokkiin määräytyy kulloisenkin tarpeen mukaan. Tämä merkitsee että toimi-
paikka voi muuttua koulusta toiseen.  Koulunkäyntiavustajien sijoittumisesta eri 
kouluihin tekevät päätöksen perusopetuspäällikkö ja ruotsinkielisen opetustoi-
men johtaja koulujen oppilashuoltoryhmien esitysten perusteella.  Tuettavien 
oppilaiden avustustarpeen tasot on kuvattu liitteessä 6. Avustavan henkilöstön 
kokonaismäärästä päättää opetuslautakunta.

Koulunkäyntiavustajien työsuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen virka- ja työ-
ehtosopimuksen mukaan (KVTES).  Tämä pitäisi olla nähtävänä kaikilla kouluil-
la.

Koulunkäyntiavustajan tulee perehtyä työhön oman tehtävänkuvansa mukaisesti 
sekä tutustua koulun käytäntöihin ja tapoihin. Koulunkäyntiavustajan vastuu on 
aikuisen vastuuta lapsista. Koulunkäyntiavustajan työ on yhteistyötä opettajien 
ja koulun muun henkilökunnan kanssa. 
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Käsitteistä
Koulunkäyntiavustaja työskentelee pääsääntöisesti koulussa ja hänen työn-
sä tavoitteena on oppijan avustaminen ja tukeminen. Koulunkäyntiavustaja on 
suorittanut alalle valmistavan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Kouluissa voi toimia lisäksi luokka-avustajan ja vaikeimmin vammaisten 
avustajan nimikkeellä olevia henkilöitä. Lisäksi kouluissa toimii ohjaajia.

Kouluavustajaksi kutsutaan koulussa avustavissa tehtävissä toimivaa työelä-
mään tutustumassa olevaa harjoittelijaa.

Henkilökohtainen avustaja työskentelee erityisen vaativan tuen tarpeessa ole-
van lapsen tai nuoren avustaja. Tavoitteena on edistää avustettavan edellytyk-
siä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Hen-
kilökohtaisen avustajan tehtäviin kuuluu auttaminen päivittäisissä toiminnoissa 
kodissa ja kodin ulkopuolella. Tällaiset kodin ulkopuoliset toimet liittyvät usein 
asioiden hoitamiseen, opiskeluun ja harrastuksiin. Turun opetustoimi ei palkkaa 
henkilökohtaisia avustajia, vaan avustajat palkataan koulukohtaisesti ja rehtori 
määrittelee työtehtävien kohdentamisen oppilaiden tarpeiden mukaan. Koulun 
ulkopuolisesta avustuksesta vastaa sosiaalitoimi.

Tässä oppaassa puhutaan pääsääntöisesti koulunkäyntiavustajista, mutta sa-
mat periaatteet kokevat pitkälti myös luokka-avustajia ja vaikeimmin vammais-
ten avustajia. Ohjaajat ovat siinä suhteessa eri asemassa, että he ovat itsenäi-
sessä vastuussa oppilasryhmästä, toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Työaika 
Koulunkäyntiavustajan tehtävässä noudatetaan pääsääntöisesti yleistyöaikaa.
Avustajan säännöllinen työaika täyttä työaikaa tekevällä on enintään 9 tuntia 
vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa.  Avustajan työaika 
määritellään valintapäätöksessä (liitteet 1a ja 1b) ja työsopimuksessa. Työai-
kaan sisältyy ruokailu oppilaiden kanssa ns. esimerkkiruokailijana, jolloin ruo-
asta maksetaan verotusarvo. Erillistä ruokatuntia ei työn luonteen vuoksi voida 
järjestää.  Lisäksi päivän aikana on järjestettävä ainakin yksi työaikaan luettava 
10 minuutin kahvitauko ja riittävät lepohetket esim. työtä vuorottelemalla.



5

Jokaisella koulussa toimivalla koulukäyntiavustajalla tulee olla työsopimuksen 
lisäksi henkilökohtainen työtehtävien kuvaus, jossa on määritelty mm. yleiset ja 
erityiset tehtävät, kokonaistyöaika ja työaika eri tehtävien kesken. Tehtäväku-
vauslomakkeen (Liite 2) allekirjoittavat sekä rehtori / apulaisrehtori että koulun-
käyntiavustaja. Lisäksi koulunkäyntiavustaja allekirjoittaa sitoumuksen vaitiolo-
velvollisuudesta (Liite 8).

Koulunkäyntiavustajan työajan suunnittelun tukena käytetään työjärjestystä, 
johon tehtävät on merkitty oppitunneittain (Liite 3). Työtunnin pituus on 60 mi-
nuuttia ja välituntikin on työaikaa.

Avustaja voi tarvittaessa tehdä lisätyötä. Lisätyötä on rehtorin aloitteesta 
avustajan säännöllisen työajan lisäksi tehty työ. Lisätyö on mahdollista korva-
ta rehtorin harkinnan mukaan joko rahakorvauksena maksamalla korottamaton 
tuntipalkka kultakin lisätyötunnilta (enintään kahdelta tunnilta viikossa) tai anta-
malla vastaava aika vapaana. (KVTES) Työajan ylittävät tehtävät ja vastaavasti 
vapaana pidetty aika on kirjattava. Tähän tarkoitukseen on hyvä käyttää liitteen 
4 kaltaista lisätyölomaketta, josta selviää avustajan toteutunut työaika (Liite 4). 

Jos koulunkäyntiavustajan tehtäviin sisältyy toimiminen osa-aikaisesti nuoriso-
toimen tai muun palveluntuottajan järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjaajana, maksaa avustajan palkan kokonaisuudessaan opetustoimi, joka 
laskuttaa nuorisotoimea tai muuta palvelun tuottajaa koulunkäyntiavustajan 
aamu- ja iltapäivätoiminnassa suorittamista tunneista. Työsopimuksen ja tehtä-
väkuvauksen laativat tällöin työnantajan puolesta rehtori ja aamu- ja iltapäivä-
toiminnan työntekijöiden esimies yhdessä. 

Opetustoimi ja nuorisotoimi ovat sopineet, että tässä yhteistyömallissa koulun-
käyntiavustaja toimii 23 tuntia viikossa opetustoimessa ja 15,25 tuntia viikossa 
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana. Viikoittainen työaika koulunkäyntiavus-
tajalla on silloin 38 h 15 min. Päivittäiset työaikajärjestelyt sopivat koulu ja ilta-
päivätoiminnan järjestäjä yhdessä siten, että sovittu työaika on molempia osa-
puolia sitova ja säilyy säännöllisenä.  

Koulunkäyntiavustajan työskentely aamu- ja iltapäivätoiminnassa on linjassa 
Opetusministeriön aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistä koskevan raportin 
kanssa. Se tukee koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyön kehittymistä, 
lisää tärkeän tiedon välittymistä oppilaan päivästä ja lisää oppilaan turvallisuu-
den tunnetta, kun aikuiset ovat koko päivän osittain samoja. Aamu- ja iltapäivä-
toiminnan kenttä selviää liitteestä 5.
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Rehtori koulunkäyntiavustajan esimiehenä
Koulunkäyntiavustajan hallinnollinen esimies on aina koulun rehtori.  Hän päät-
tää määräaikaisten koulunkäyntiavustajien ottamisesta ja tekee perusopetus-
päällikölle esitykset toistaiseksi otettavista koulunkäyntiavustajista. Päätöksen 
toistaiseksi otettavasta henkilökunnasta tekee perusopetuspäällikkö. 

Lasten kanssa työskentelevien on lain mukaan toimitettava rikostaustaotteensa 
nähtäväksi ennen työsopimuksen tekemistä. Tietoja sen tilaamisesta saa inter-
netosoitteesta http://www.oikeus.fi /oikeusrekisterikeskus/18232.htm.

Rehtori vastaa avustavan henkilökunnan työsopimuksen tekemisestä, työajan 
seurannasta, kehityskeskusteluista sekä työn vaativuuden (TVA) ja työsuorituk-
sen arvioinnista (TSA).  Lisäksi hän hoitaa poissaoloihin (esim. oma tai lapsen 
sairaus), työvapaisiin, vuosilomiin (otetaan ensisijaisesti koulujen loma-aikoina) 
ja koulutuksiin (anotaan etukäteen) liittyvät asiat. Näitä koskevat lomakkeet täy-
tetään huolellisesti ja lähetetään sähköisessä muodossa rehtorille. 

Työhön perehdyttäminen
Koulunkäyntiavustajan työhön perehdyttämisestä vastaa rehtori tai hänen ni-
meämänsä henkilö. Perehdyttämiseen sisältyy ainakin seuraavat asiat:

■ Henkilöstön ja työympäristön esittely
■ Koulun tavat ja säännöt
■ Kaupungin ohjeet koulunkäyntiavustajan tehtävistä (Koulunkäyntiavustaja-

na Turun opetustoimessa)
■ Koulukohtaiset ohjeet koulunkäyntiavustajan tehtävistä
■ Työsopimuksen ja tehtäväkuvauslomakkeen läpikäyminen 
■ Salassapitovelvollisuus
■ Ohjeet työajan seurantakäytänteistä sekä mahdollisesta lisätyöstä sopimi-

sesta
■ Ohjeet poissaoloista ilmoittamisesta sairaustapauksissa
■ Työturvallisuusohjeet, ensiapuvälineet, sammutusvälineet, poistumistiet, 

koulun turvallisuussuunnitelma
■ Ruokailu, työterveyshuolto ja muut työsuhde-edut
■ Wilman käyttö, sähköposti, NeTku, monistus ja tarvittavat tunnukset koneil-

le ja ohjelmiin, koulun avaimet, puhelimen käyttöohjeet
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Koulunkäyntiavustajan ja opettajan yhteistyö
Koulunkäyntiavustajan ja opettajan yhteistyö perustuu ammatilliseen vuorovai-
kutukseen ja yhdessä sovittaviin käytäntöihin. Työparityöskentelyn alussa luo-
daan joustavat toimintatavat ja sovitaan työn jakamisesta kummankin vahvuu-
det huomioon ottaen.
 
Koulunkäyntiavustajan ja opettajan roolit ovat erilaiset. Vastuu opetuksen suun-
nittelusta, toteutuksesta ja oppilasarvioinnista on opettajalla. Samoin hän on 
päävastuussa oppilaista kouluaikana. Toimivan työparityöskentelyn edellytyk-
senä on molemminpuolinen luottamus ja työtehtäviin sitoutuminen.

Koulunkäyntiavustajan tehtävät 
■ Opettajan työparina toimiminen

■ Oppilaan / oppilaiden ohjaaminen oppimistapahtumassa – osallistuminen 
opettajan ohella ja opettajan antamien ohjeiden mukaan oppilaan kasvatuk-
seen ja ohjaukseen

■ Oppilaan henkisen kasvun tukeminen, mm. käyttäytymisen ohjaaminen, 
itsetunnon vahvistaminen, itsetuntemuksen ohjaaminen, omatoimisuuden 
tukeminen

■ Osallistuminen oppilaan opetusta ja koulutyötä koskevaan suunnitteluun 
sekä yhteistyöhön  

■  Osallistuminen oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koske-
van suunnitelman (HOJKS) tai oppimissuunnitelman laatimiseen omalta 
osaltaan tiimin jäsenenä yhdessä opettajan, huoltajien ja oppilashuollon 
henkilöstön kanssa.

■ Oppilaan ohjaaminen, avustaminen ja tarvittaessa saattaminen koulumat-
koilla ja muussa kouluaikana tapahtuvassa liikkumisessa (mm. retket, lii-
kuntatapahtumat ja koulukyyditysten valvominen)
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■ Oppilaiden ohjaaminen ja avustaminen koulupäivän omatoimisuutta vaati-
vissa toiminnoissa: liikkuminen, ruokailu, pukeutuminen, riisuminen, WC-
käynnit ja lääkitys (Lääkityksen antamisesta lisää liitteessä 7)

■ Osallistuminen sisä- ja ulkovälituntien valvontaan ja oppilaan osallistumisen 
tukeminen välitunneilla tapahtuvaan toimintaan

■ Opetustuokioiden valmistelu: mm. opetusmateriaalin valmisteleminen, väli-
neiden varaaminen, huoltaminen, palauttaminen ja kopiointi

■ Kodin ja koulun yhteistyön tukeminen 

■ Avustaminen tiedottamisessa huoltajille, esim. pienen viestin kääntäminen 
oppilaan äidinkielelle tai soittaminen oppilaan kotiin (omakielinen koulun-
käyntiavustaja, romanikoulunkäyntiavustaja)

■ Vieraskielisen oppilaan ja romanioppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteetin tuke-
minen (omakielinen koulunkäyntiavustaja ja romanikoulunkäyntiavustaja)

■ Konsultointi kieli- ja kulttuurikysymyksissä (omakielinen koulunkäyntiavus-
taja ja romanikoulunkäyntiavustaja)

■ Luolavuoren, C.O. Malmin ja Katariinan kouluissa tehtäviin voi kuulua myös 
aamu- ja iltapäivähoitoon/-toimintaan osallistuminen.

■ Muun kuin opetustoimen järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana 
toimiminen erikseen sovittaessa

■ Sovittaessa leirikouluihin osallistuminen

■ Oppimisympäristöstä ja yhteisistä tiloista huolehtiminen

■ Lyhytaikainen opettajan sijaisena toimiminen (erillinen päätös, ks. liite 9)

■ Oman työn kehittämisestä ja kouluttautumisesta huolehtiminen

■ Osallistuminen työyhteisön, koulun toimintatapojen, opetuksen ja opetus-
suunnitelman yhteiseen koko henkilöstöä koskevaan suunnitteluun, arvi-
ointiin ja kehittämiseen

■ Osallistuminen työyhteisön yhteiseen toimintaan ja tapahtumiin 

■ Muiden opettajan/rehtorin osoittamien tehtävien hoitaminen.
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Salassapitovelvollisuus 
Perusopetuslaki 40§: Oppilasta koskevaa, opetuksen järjestämisen kannalta 
välttämätöntä tietoa voidaan vaihtaa opetushenkilöstön, terveydenhuollon ja 
muusta oppilashuollosta vastaavien henkilöiden kesken. Koulun henkilökuntaa 
(rehtoria, opettajia, avustajia, muuta henkilökuntaa sekä opetusharjoittelijoita) 
sitoo vaitiolovelvollisuus. Sen perusteella yksittäisen lapsen ja nuoren henkilö-
kohtaisia asioita ei saa käsitellä yleisesti. Alaikäisen oppilaan tietoja saa antaa 
vain huoltajalle.

Salassa pidettäviä asioita ovat mm. 
■ tiedot oppilaiden, henkilöstön tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtai-

sista oloista tai taloudellisesta asemasta
■ yksityiselämää koskevat tiedot
■ tiedot terveydentilasta
■ sosiaalihuollon asiakkuus
■ psykologiset testit/tutkimukset
■ oppilashuoltoa koskevat asiakirjat
■ oppimissuunnitelmat ja HOJKS-asiakirjat 
■ oppilaan koesuoritukset sekä arviointimerkinnät
■ todistukset ja asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominai-

suuksien sanallista arviointia (esim. käyttäytymisen sanallinen arviointi)
■ tieto erityisopetuksen saamisesta 
■ salainen puhelinnumero 

Salassapitovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin ja se 
koskee myös suullista tietoa. Siihen sisältyy myös kielto käyttää salaista tietoa 
omaksi eduksi tai toisen vahingoksi. Liitteenä lomake salassapitovelvollisuu-
desta (Liite 8).

Tiedonsaantioikeudesta
Koulunkäyntiavustajalla on oikeus tietää oppilasta koskevista asioista ja toimia 
moniammatillisissa yhteistyöryhmissä mukana silloin, kun hän käytännössä to-
teuttaa oppilaalle suunniteltuja tukitoimia. 
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Liite 1a. Päätös valinnasta toistaiseksi 
 Päätösnro       / 20      
 
 
PÄÄTÖS VALINNASTA TOISTAISEKSI  
Koko opetustoimen henkilökunta 
 
Toimipaikka ja perusyksikkönro:              

    

Viran/toimen/tehtävän nimike:       
Viran/toimen numero:       

  

Työntekijän nimi:       
Syntymäaika:        
Työsuhde alkaa:       
Sovellettava koeaika:  6 kk viranhaltijalle  4 kk työsopimussuhteiselle 
Viikkotuntimäärä: perusopetuksessa       h opetettavat aineet:       
 lukio-opetuksessa       h opetettavat aineet:       
Viikkotuntimäärä:  
(ei opettajat)       
Tehtäväkohtainen palkka: 
(ei opettajat)       
Hinnoittelutunnus, Kvtes:  
(ei opettajat) 

05KOU010  05PER010  04SOS050 
01TOI010    Muu, mikä       

Ruokailukerrat:       kertaa viikossa  ei ruokailua 
Talousarviotili: perusop.       lukio       
Päätöksen perusteet:       

 
 
Päätöksen päivämäärä                    

        Päättäjäkoodi ja päätöksentekijän nimi 
 
Tarvittavat asiapaperit  
Päätös on ehdollinen; valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa 
tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (rikosrekisteriotteen toimittaminen koskee  
lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä henkilöitä).  
 
Muutoksenhaku  
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opetuslautakunnalle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 
 
Jakelu:       TURUN KAUPUNKI 
- asianomainen      Opetuspalvelukeskus 
- opetus.valinnat@turku.fi (viestin aiheeksi oppilaitoksen tai yksikön nimi)  Käsityöläiskatu 10 
- päätöksentekijä arkistoi allekirjoitetun päätöksen paperisena    PL 362, 20101 TURKU 
- Opetuslautakunta/ riitta.kolehmainen@turku.fi    Puh.         (02) 330 000 
      Faksi        (02) 262 9350 
     www.turku.fi/opetustoimi 
     26.2.2009 E. Niitynpää
  
Opetuspalvelukeskus tai oppilaitos täyttää opettajien osalta: 
 

Peruspalkka ja hinnoittelutunnus  perusopetuksessa         
Peruspalkka ja hinnoittelutunnus  lukio-opetuksessa         

 
 



11

Liite 1b. Päätös valinnasta määräajaksi 
 
                                                                                                                     Päätösnro       / 20      
  
PÄÄTÖS VALINNASTA MÄÄRÄAJAKSI (enintään 12 kk)  
Koko opetustoimen henkilökunta 
 
Toimipaikka ja perusyksikkönro:               

    
Viran/toimen/tehtävän nimike:       
Viran/toimen numero:       

      
Jos päätös koskee sijaisen valintaa 

Kenen sijaisena:        
 
Poissaolon   20  22  23  24  25  26  27  30 31  32  33 38  40 45 
syykoodi      49  50  56  62  72  77  89   muu, mikä       

 
 
 

Työntekijän nimi:       
Syntymäaika:       
Työsuhteen ajankohta:       
Tuntimäärä:  perusopetuksessa       h  opetettavat aineet:       

 lukio-opetuksessa       h opetettavat aineet:       
Tuntimäärä: (ei opettajat)        h 
Tehtäväkohtainen palkka:  
(ei opettajat)       
Hinnoittelutunnus, Kvtes:  
(ei opettajat) 

05KOU010  05PER010  04SOS050 
01TOI010    Muu, mikä        

Ruokailukerrat:      kertaa viikossa  ei ruokailua 
Talousarviotili: perusop.       lukio       
Päätöksen perusteet:       
Määräaikaisuuden syy:       

 
 
Päätöksen päivämäärä                     
       Päättäjäkoodi ja päätöksentekijän nimi 
 
 
Tarvittavat asiapaperit 
Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (rikos-
rekisteriotteen toimittaminen koskee lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä henkilöitä, jonka yhteenlaskettu työskentely vuoden aikana on yli 
3 kk).  
 
Muutoksenhaku   
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opetuslautakunnalle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 
 
Jakelu:       TURUN KAUPUNKI 
- asianomainen      Opetuspalvelukeskus 
- opetus.valinnat@turku.fi (viestin aiheeksi oppilaitoksen tai yksikön nimi)    Käsityöläiskatu 10 
- päätöksentekijä arkistoi allekirjoitetun päätöksen paperisena   PL 362, 20101 TURKU 
      Puh.         (02) 330 000 
      Faksi        (02) 262 9350 
     www.turku.fi/opetustoimi 
      26.2.2009 / E. Niitynpää 
Opetuspalvelukeskus tai oppilaitos täyttää opettajien osalta: 
 

Peruspalkka ja hinnoittelutunnus   perusopetuksessa          
Peruspalkka ja hinnoittelutunnus  lukio-opetuksessa          
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Liite 2. Tehtäväkuvauslomake 
Turun kaupunki  TEHTÄVÄKUVAUSLOMAKE  KVTES 
 
TAUSTATIEDOT 

Virasto/laitos 
                                                 Koululaitos          
Perusyksikkö/toimintayksikkö  
 
 

Vakanssin 
tehtävänimike                         koulunkäyntiavustaja          

Vakanssinumero 
 

KVTES:n hinnoitteluryhmä 
                                                  
Vakanssille vahvistettu kelpoisuusehto 
 
 

Henkilön nimi                                   
Koulutus 
 
 
YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ 

Tehtävän tarkoitus 
  
 
 

Keskeiset tehtäväkokonaisuudet (yhteensä 100 %) 
% työajasta

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Allekirjoitukset 
 
_________________________        _________________________      _________________________       
Päiväys                                                       esimies                                               ao.henkilö 
 
 
 



13

Liite 3.  Koulunkäyntiavustajan työjärjestysmalli 
 
Koulunkäyntiavustajan työjärjestysmalli. 
 

Klo MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI 
 

PERJANTAI 
 

7.30-
8 

Työtehtävä tai 
luokka, jossa 

avustajan tarve. 
    

8-9      

9-10      

10-11      

11-12      

12-13      

13-14      

14-
14.30      
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Liite 4. Lisätyölomake 
 

 

Koulunkäyntiavustajan lisätyön seuranta  
lukuvuonna 20___ - 20___    

 
      Koulunkäyntiavustajan nimi______________________________________________ 
 

Rehtorin Päivämäärä +   

hyväksy- 
tehdyt tai vapaaksi ote-
tut tunnit         Lyhyt selostus tehtävästä sekä siitä,  

minen    vartin tarkkuudella 
        kenen kanssa lisätyöstä tai vapaasta on        
        sovittu ja milloin. Saldo 

1 2 3 4 
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Liite 5.  Turun kaupungin aamu- ja iltapäiväkerhot 

 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuunjako  
   
 
                          
NUORISO- 
TOIMI JA MUUT 
PALVELUNTUOT-
TAJAT 

OPETUSTOIMI SOTE 
VAMMAISPALVE-
LUT 

Nuorisotoimen koor-
dinoimana 1.-2. -
luokkalaisten aamu- 
ja iltapäivätoiminta 
palveluntuottajan 
omissa tai koulujen 
tiloissa 

Erityislasten aa-
mu- ja iltapäivä-
toiminta koulujen 
omissa tiloissa tai 
ostopalveluna  

Kehitysvammaisten 
lasten aamu- ja ilta-
päivähoito Soten 
omissa tiloissa tai 
Luolavuoren koulus-
ta ostopalveluna 

Ryhmissä mukana 
myös erityistä tukea 
tarvitsevia lapsia  
 

Katariinan ja C.O. 
Malmin koulut 

Luolavuoren koulu +
ruotsink. 
kehitysvammaiset 
oppilaat 

Koulunkäyntiavusta-
jia osa-aikaisina oh-
jaajina elokuusta 
2009 alkaen 

Ohjaajat, vai-
keimmin vam-
maisten avustajat, 
koulujen omat 
koulunkäyntiavus-
tajat 

Lisäksi Soten vas-
tuulle kuuluvat saat-
tajapalvelut, erityis-
avustajat, 
ilta- ja viikonloppu-
avustajat 
kehitysvammaisille 
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Liite 6. Avustajatarpeen tasot 
        Avustajatarpeen tasot oppilaan  
          erityisen tuen tarpeen laadun ja  
          laajuuden mukaan 
 
 

Avustajatarpeen taso 1 (AT1) 
Avustustarve: 
- koulumatkoilla, oppitunneilla, välitunneilla, aamu- ja ilta-

päivähoidossa 
- ruokailussa, WC-toiminnoissa, pukemisessa 
- oppitunneilla ja siirryttäessä koulussa ja ulkopuolisilla 

retkillä 
- kommunikoinnissa toisten lasten ja aikuisten kanssa 
- tarvitsee henkilökohtaista oppimateriaalia 
- jatkuva sairauskohtausriski, vaikeahoitoisuus, aggressii-

visuus, karkailu, ennakoimaton käytös 
- ilman avustusta osallistuminen opetukseen estyy, yksi-

löllisiä tavoitteita ei voida saavuttaa 
- tarve säilyy koko oppivelvollisuuden 

 
 
Avustajatarpeen taso 2 (AT2) 
Avustustarve: 
- saattaminen/vastaanottaminen koulukuljetuksissa 
- oppitunneilla ja siirtymätilanteissa    
- tarvitsee henkilökohtaista oppimateriaalia 
- välitunneilla sosiaalisten taitojen harjoitteluun ja ohjauk-

seen 
- integrointiin yleisopetuksen ryhmään 
- tuen tarve säilyy jonkinasteisena läpi oppivelvollisuusiän, 

mutta vähenee kun apua saadaan riittävän varhaisessa 
vaiheessa 

 
 

Avustajatarpeen taso 3 (AT3) 
Avustustarve: 
- oppitunneilla ja siirtymätilanteissa tueksi ja ohjaajaksi 
- välitunneilla käyttäytymisen säätelyyn ja sääntöjen op-

pimiseen 
- tuen tarve vähenee kouluvuosien myötä, kun saa tukea 

tarpeeksi varhaisessa vaiheessa 
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Liite 7. kantaminen 
 
Diabeetikkolapsen lääkehoidosta koulussa 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan lääkehoidosta sellaisissa toi-
mintaympäristöissä, joiden perustehtäviin lääkehoito ei kuulu. Tällainen paikka 
on muun muassa koulu. Oppaassa annetaan toimintasuosituksia kouluille ja sel-
vennetään vastuukysymyksiä. Suositukset ovat ohjeellisia.  
 
Oppaan mukaan diabetesta sairastavan lapsen koulussa laaditaan koulun joh-
don, hoitavan lääkärin ja hoitoon osallistuvan henkilöstön kesken lääkehoito-
suunnitelma.  Siinä selvitetään, miten lääkehoitoa annetaan, miten varmistetaan 
riittävä osaaminen ja tuki. Siinä kuvataan myös henkilöstön vastuut, velvollisuu-
det, työnjako sekä lääkkeiden säilytys ja jakaminen.  
 
Kokonaisvastuu lääkehoidon antamisesta on terveydenhuollon ammattihenkilöil-
lä.  Ohjeiden mukaan insuliinin antamisesta koulupäivän aikana vastaa koulun 
nimeämä työntekijä, esim. koulunkäyntiavustaja, saatuaan ensin riittävän lisä-
koulutuksen. Lisäkoulutuksen antamisesta vastaa lapsen diabetesta hoitava lää-
käri. Koulunkäyntiavustajan on saatava myös riittävästi tukea lääkehoidon toteut-
tamisen aikana. 
 
Insuliinipistosten antajalla on oltava kirjallinen lupa insuliinin pistämiseen. Luvan 
voi saada vasta lääkärin varmistuttua siitä, että pistäjä hallitsee taidon. Insuliini-
pistosten antaja vastaa omasta toiminnastaan. Vanhempien vastuulla on toimit-
taa insuliinin pistämisestä vastaavalle aikuiselle selvät ohjeet insuliinin annoste-
lusta koulupäivän aikana. Ohjeiden on perustuttava lääkärin määräykseen. 
 
Vastuu lapsen turvallisuudesta on aikuisella. Diabeetikkokoululainen tarvitsee 
aikuisen valvontaa esimerkiksi verensokerin mittaamisessa ja sen varmistami-
sessa, että ateriat ja tarvittavat välipalat tulevat syödyiksi. Lapsi tarvitsee apua 
myös hiilihydraattien arvioinnissa ja mahdollisesti sopivan insuliiniannoksen 
määrittelemisessä sekä insuliinin pistämisessä. 
 
Lapset oppivat eri tahdissa omahoidon taitoja. Myös silloin, kun lapsi hallitsee jo 
teknisesti verensokerin mittaamisen ja insuliinin pistämisen, aikuista tarvitaan 
seuraamaan vointia veren sokerin liiallisen laskun, hypoglykemian varalta.  
 
Lisätietoja: 
Diabetesliitto (www.diabetes.fi) 
ks. www.diabetes.fi/ aineistot > Lapsen diabetes 
 
Diabetes kouluikäisellä – Opas kouluille. Diabetesliitto 2006. Tilaukset: materiaalitilaukset@diabetes.fi 
 
Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa. STM oppaita 2005:32 
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Liite 8. Vaitiolovelvollisuuslomake 
 
Vaitiolovelvollisuuslomakemalli 
 
 
 

SITOUMUS VAITIOLOVELVOLLISUUDESTA 
 
 
 
Koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, myös mahdolliset 
oppilasjäsenet, rehtori, opettajat, koulunkäyntiavustajat ja koulun muu henkilöstö 
sekä opetusharjoittelijat ovat salassapitovelvollisia. Salassapitovelvollisuus jat-
kuu palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin.  
 

 
 
 
Koulunkäyntiavustajan/ 
harjoittelijan nimi:_______________________________________________________ 
 
Työsuhteen kesto: ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Sitoudun noudattamaan _____________________ koulun työsääntöjä. 
 
 
Sitoudun olemaan käyttämättä hyväkseni sekä ilmaisematta sivullisille, mitä  
olen saanut tietooni työssäni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turussa _____/_____20_____ 
 
 
 
Koulunkäyntiavustajan/  
harjoittelijan allekirjoitus_______________________________________________ 
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Liite 9. Opettajan sijaisena toimiminen 
 

Opettajan sijaisena toimiminen 

 
Opettajalla tulee olla opettajan kelpoisuus.  Koulunkäyntiavustaja voi toimia opet-
tajan sijaisena vain siten, että hänet määrätään opettajan sijaiseksi ja hänelle 
myönnetään samaksi ajaksi palkaton työloma koulunkäyntiavustajan tehtävästä.  

Määräyksen sijaiseksi antaa rehtori. Määräys pitää olla jokaisesta tunnista, kos-
ka perusopetusasetuksen 1 §:n mukaan perusopetus on aina opettajan antamaa 
opetusta. Kun koulunkäyntiavustaja toimii opettajan sijaisena, hänen palkkauk-
sensa määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 
mukaan.  

Jos rehtori on antanut koulunkäyntiavustajalle sijaismääräyksen, vastaa rehtori 
koulunkäyntiavustajan työaikaan ja tehtäväkuvaukseen kuuluvien koulun työteh-
tävien sekä esim. aamu- ja iltapäivätoiminnan työtehtävien organisoinnista sijai-
suuden aikana. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Painatuspalvelukeskus, Turku 2009


