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1. OPISKELUHUOLLON OHJAUSRYHMÄ

n

Koulutuksen
järjestäjäkohtainen

n

Vastaa yleisestä
suunnittelusta,
kehittämisestä,
ohjauksesta ja
arvioinnista

n

Voi olla myös kahden tai
useamman koulutuksen
järjestäjän yhteinen

n

Tehtäviä voisi hoitaa
muukin jo olemassa
oleva tai sitä varten
perustettu ryhmä

n

Monialaisesti koottu

n

Voi vaikuttaa
opiskeluhuollon
kehittämiseen

+ 2. OPPILAITOSKOHTAINEN
OPISKELUHUOLTORYHMÄ – Miten yhteisömme voi?
n

Käsittelee aina mm.
kouluterveyskyselyn
koulukohtaiset tulokset

Ensisijainen ja keskeinen
tehtävä on yhteisöllisen
opiskeluhuollon, kuten kouluja opiskeluympäristön ja –
yhteisön terveellisyyden,
turvallisuuden ja hyvinvoinnin
varmistaminen.

n

Edistää hyvinvointia tukevia
YHTEISIÄ käytäntöjä

n

Monialainen: koulun (opettaja,
erityisopettaja, opinto-ohjaaja),
terveydenhuollon sekä
psykologi- ja
kuraattoripalveluiden edustajia

n

Ennalta ehkäisevä rooli koko
yhteisön tasolla

n

n

Opiskelijoiden, vanhempien
edustajia

Ei ole hallintopäätöksiä tekevä
elin à päätöksen tekee se
viranhaltija, jonka toimivaltaan
päätöksen tekeminen kuuluu ->
esim. oppilaan määräaikainen
erottaminen

n

Johtaa koulutuksen järjestäjän
nimeämä henkilö

n

+ Oppilashuoltolaki >< perusopetuslaki

n

Jos käsiteltävät asiat eivät
ole opiskeluhuollollisia,
tulee niitä käsitellä muussa
kuin oppilaitoskohtaisessa
opiskeluhuoltoryhmässä

n

Esim. kurinpidollisia,
erityisopetukseen liittyviä à
sovelletaan perusopetuslain
salassapitosäännöksiä à
opetuksen järjestämisen
kannalta välttämättömät tiedot
niille, joilla on oikeus osallistua
asian käsittelyyn ja tietojen
saantiin

n

Ryhmä, jossa käsitellään
pedagokiikkaan liittyviä
asioita kootaan ko. asian
tiimoilta ja siihen saavat
osallistua ne, joita asian
käsittely edellyttää

n

Kirjaaminen välttämätöntä
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3. Monialainen asiantuntijaryhmä
n

n

Kootaan
tapauskohtaisesti
opiskelijan ympärille
Asiantuntijoita voidaan
nimetä vain opiskelijan,
tai, ellei hänellä ole
edellytyksiä arvioida
annettavan
suostumuksen
merkitystä, hänen
huoltajansa
suostumuksella à
tapauskohtaisesti
yksilöity ja kirjallinen
lupa

n

Terveydenhoitaja,
kuraattori, psykologi,
opinto-ohjaaja ja
opiskelijan ryhmäohjaaja

n

Nimeää keskuudestaan
vastuuhenkilön

n

Kokoaa se henkilö, jolle
asian selvittäminen
työtehtävien perusteella
kuuluu
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n

Lasta ja nuorta ja hänen
perhettään tukevia
yhteistyöelimiä

n

Keskustelevia, neuvovia

n

Yhteistyössä huoltajien
kanssa

n

Asioista sovitaan

n

Ei hallintopäätöksiä
tekevä

n

Ryhmällä ja sen
jäsenillä on oikeus
konsultoida juuri
kulloisenkin asian
kannalta tärkeää
yksittäistä
asiantuntijaa ja
luovuttaa hänelle
konsultoinnin kannalta
välttämättömiä tietoja

