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KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO
4.3 Opiskeluhuolto
Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja
huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.
(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 §)
4.3.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet
Opiskeluhuolto on lukion yhteisössä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Kaikkien opiskeluhuollon asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yhteisöön, yksilöön kuin yhteistyöhönkin. Ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista on oppilaitoksen
henkilökunnalla. Opiskeluhuoltoon kuuluu kolme ryhmää. Kaikki opiskeluhuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa, että ryhmässä on opetushenkilöstöä, opiskeluterveydenhuoltoa sekä
psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kuin käsiteltävä asia edellyttää.
Opiskeluhuoltoryhmiä ovat:
- Opiskeluhuollon ohjausryhmä (kuntatasoinen)
- Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (oppilaitoskohtainen)
- Yksilökohtainen tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä (opiskelijakohtainen)
Opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista kaupunkitasolla vastaa oppilashuollon ohjausryhmä. Keravalla opiskeluhuollon ohjausryhmässä on mukana
opetustoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveystoimen edustajia.
4.3.2 Yhteisöllinen opiskeluhuolto
Yhteisöllinen opiskeluhuolto on osa lukion toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi edistetään ja seurataan opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.
Yhteisöllisen opiskelijahuollon lähtökohtana on opiskelijan ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Toteuttamisessa otetaan huomioon sekä aikuistuvan nuoren itsenäisyyden tukeminen
että huoltajien osallistuminen. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä otetaan huomioon
yhteistyö myös kunnan muiden nuorten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön [Lukiolaki 21 § (1268/2013)]. Siihen kuuluu
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Opiskelijoiden osallisuus
opiskeluyhteisön turvallisuuden edistämisessä tukee hyvinvointia ja tarkoituksenmukaista toimin-
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taa turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa lukion toimintakulttuuria ja se otetaan huomioon kaikessa lukion toiminnassa.
Keravan lukion ja aikuislukion oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmää johtaa rehtori. Lisäksi ryhmään
kuuluvat psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, opettajaedustaja sekä opiskelijakunnan edustaja. Ryhmä kokoontuu noin viisi kertaa lukuvuoden aikana. Ryhmä vastaa sille lainsäädännössä ja opetussuunnitelmassa määrättyjen tehtävien toteuttamisesta. Tehtävänsä toteuttamiseksi ryhmä kokoaa tietoja, laatii ja päivittää yhteisöllisen opiskelijahuollon suunnitelman,
jossa kuvataan toiminnan tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmä myös
seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kehittää arvioinnin pohjalta toimintaa. Ryhmä raportoi
toiminnastaan vuosittain opiskeluhuollon ohjausryhmälle. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta
keskeiset toimintaperiaatteet on kirjattu oppilaitoksen turvallisuussuunnitelmaan sekä tasaarvosuunnitelmaan.
Keravan lukion ja aikuislukion opiskelijahuollon toimintaperiaatteet kirjataan oppilaitoskohtaiseen
opiskelijahuoltosuunnitelmaan.

4.3.3 Yksilökohtainen opiskeluhuolto
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan Keravan lukiossa ja aikuislukiossa opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologija kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa
näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä.
Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa tulee toteuttaa yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Lähtökohtana on opiskelijaa arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Toiminnassa otetaan huomioon opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa yksittäisen
opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä
menettelytavoista.
Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän opiskeluhuollon tuen tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palvelujen edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Asiantuntijaryhmän monialaisuus ja tapauskohtainen kokoonpano perustuu yksilölliseen harkintaan, käsiteltävään asiaan
ja siinä vaadittavaan osaamiseen. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi
vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä,
hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.
Ryhmän vastuuhenkilönä toimii ryhmän kokoamisesta vastannut henkilö
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4.3.4 Opiskeluhuoltosuunnitelmat ja niiden laatiminen
Keravalla opiskeluhuollon suunnittelua ja toteuttamista ohjaa kolme eri suunnitelmaa. Suunnitelmat ovat 1) Keravan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon sisältyy opiskeluhuoltoa koskeva osuus, 2) Keravan lukion ja aikuislukion opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus opiskelijahuollosta sekä 3) Keravan lukion ja aikuislukion oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma.
Keravan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa Keravan kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa ja se laaditaan valtuustokausittain koskevaksi suunnitelmaksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Se hyväksytään Keravan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan
1. keskeiset opiskeluhuoltoa koskevat tavoitteet
2. arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista palveluista
3. toimet joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja varhaista tukea
4. tiedot suunnitelman toteuttamisesta ja opiskeluhuollon laadunarvioinnista
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyy Keravan kaupunginvaltuusto. Kasvatus- ja
opetuslautakunta hyväksyy lukion opetussuunnitelman sekä opiskeluhuoltosuunnitelman. Oppilaitoksen monialainen opiskeluhuoltotyöryhmä vastaa oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta ja sen päivittämisestä opiskeluhuollon ohjausryhmän ohjeiden mukaisesti.
4.3.5 Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen
Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta Keravalla vastaa oppilaitoksen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä Keravan lukiolla ja aikuislukiolla. Suunnitelma tehdään yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilaitoksessa sovitaan menettelytavoista, joilla henkilöstö, opiskelijat ja huoltajat otetaan suunnitelman laatimiseen
mukaan, ja joilla heidät perehdytetään suunnitelmaan.
Keravan lukion ja aikuislukion opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan seuraavat asiat:
1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut
Opiskeluhuoltosuunnitelmassa esitetään arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä
olevista opiskeluhuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi.
Arviossa otetaan huomioon opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä opiskeluyhteisöön ja
ympäristöön liittyvät tarpeet. Arviota laadittaessa hyödynnetään monipuolisesti näihin liittyviä
selvityksiä ja seurantatietoja, opiskeluhuollossa muodostunutta tietoa sekä huoltajilta ja erityisesti
opiskelijoilta saatavaa tietoa.
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Opiskeluhuoltohuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio koulun käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista, joita ovat opiskeluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut.
Lisäksi suunnitelmassa kuvataan
opiskeluhuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittava yhteistyö sekä
opiskeluhuollon palveluiden kohdentaminen yksittäisiin opiskelijoihin, oppilaitosyhteisöön ja
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä opiskeluhuollon kehittämiseen ja seurantaan.
2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat
Keravan lukion ja aikuislukion opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestäminen opiskelijan ja opiskeluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi.
Suunnitelmassa kuvataan:
toimenpiteet opiskeluyhteisön ja ympäristön terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämiseksi,
yhteistyö ja toimenpiteet opiskelijoiden osallisuuden vahvistamiseksi,
yhteistyö ja toimenpiteet huoltajien yhteistyön ja osallisuuden vahvistamiseksi,
oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt,
yhteistyö nuorisotoimen, lastensuojelun ja poliisin sekä muiden opiskeluhuollon kehittämiseen tarvittavien tahojen kanssa,
terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välinen yhteistyö,
opiskeluun osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin puuttuminen,
esteetön opiskeluympäristö, tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus oppilaitoksessa,
tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen sekä
yhteistyö ja käytänteet oppilaitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa,
suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä
toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Seuraavassa määritellään kahden viimeksi mainitun suunnitelman tarkempi sisältö:
Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma.
[(Lukiolaki 21 § (1267/2013), Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 13 §]
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Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon sekä opiskelijoiden keskinäiset että opiskelijoiden ja
aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet koulussa.
Suunnitelman tulee sisältää seuraavat kuvaukset:
kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen,
edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla,
yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että
sen kohteena olevan osalta,
yhteistyö huoltajien kanssa,
yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa,
suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, opiskelijoille, huoltajille ja yhteistyötahoille sekä
suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi.
Kyseisenä suunnitelmana toimii oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelma.
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Opiskeluhuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa.
Kriisisuunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon
muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma [(Pelastuslaki
(379/2011) 15 § ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 1 ja 2 §)].
Suunnitelmassa kuvataan
kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä kriisitilanteissa
johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako erilaisissa kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa,
sisäisen ja ulkoisen sekä oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja
viestinnän periaatteet,
psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen,
suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, opiskelijoille, huoltajille ja yhteistyötahoille,
toimintavalmiuksien harjoittelu sekä
suunnitelman arviointi ja päivittäminen.
Kyseisenä suunnitelmana toimii oppilaitoksen turvallisuussuunnitelma.
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3. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen
Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamistavat ja yhteistyö opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi ja seuraamiseksi sekä tarvittavien yksilöllisten tukitoimien järjestämiseksi:
opiskeluhuollon palveluiden järjestäminen ja keskinäinen työn- ja vastuunjako sekä palvelujen järjestämisessä tarvittavat yhteistyö
asiantuntijaryhmän toimintatapojen ja käytäntöjen sopiminen ja yksilöllisten tukitoimien
järjestämisen periaatteet,
yhteistyö opiskelijan opintojen ohjauksessa ja jatko-opintojen suunnittelussa,
opiskeluhuoltokertomuksen laatiminen ja säilytys,
sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestämiseen liittyvä yhteistyö oppilaitoksessa
liittyvä yhteistyö oppilaitoksessa,
opiskeluterveydenhuollon sairaanhoitopalveluiden järjestämistapa ja ohjaus niihin hakeutumiseksi sekä
tarvittava yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden
kanssa (erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, poliisi, nuorisotoimi jne.)

4. Yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa
Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Suunnitelmassa kuvataan
opiskelijan ja huoltajan osallisuus ja yhteistyö opiskeluhuollon suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioimisessa,
opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annettava tieto yksittäisen opiskelijan asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä,
opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuollon asiakkaana ja suostumuksen hakeminen
opiskelijalta ja tarvittaessa tämän huoltajalta yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa,
käytänteet opiskelijan toiveiden huomioimisessa häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa sekä huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä,
käytänteet opiskelijan kehitystason ja edun toteutumisen arvioimiseksi opiskeluhuollon
henkilöstöön kuuluvan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta,
menettelytavat yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelyssä monialaisessa asiantuntijaryhmässä.
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5. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen
Koulutuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä oppilaitoksen sijaintikunnan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa opiskeluhuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 26 §)
Opiskeluhuoltosuunnitelmassa esitetään seurattavat asiat, tietojen kokoamiseen käytettävät menetelmät, seurannan aikataulu ja vastuutaho. Tämän lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja
niiden hyödyntäminen opiskeluhuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen
opiskelijoille, huoltajille ja tarvittaessa yhteistyökumppaneille.
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