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4 § YHTEISÖLLINEN
OPISKELUHUOLTO (3 §, 4 §, 6 §,12 § ja13 §)
•

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa
toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä
edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä,
sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä
opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä

•

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon
toimijat

•

Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä
opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden
on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön
hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä

•

Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu
oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista.
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n

n

tietopohjan kokoaminen:
n

Kouluterveyskysely
– tulokset kuntakohtaisesti ja koulukohtaisesti

n

Ympäristön terveellisyyden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin
tarkastukset (ThL), joka 3. vuosi

n

OPH-THL-kyselyt (perusopetus, toinen aste)

n

Laajojen terveystarkastusten yhteenvedot ym.

suunnitelman laatiminen: tavoitteet, toimenpiteet – seuranta
ja kehittäminen
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Kohteena voi olla luokka, muu ryhmä,
koko yhteisö
n

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä mielenterveyttä edistävät toimet

n

Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimet

n

Opintojen etenemistä edistävät toimet

n

Koulutyön ja opintojen järjestäminen hyvinvointia tukevasti

n

Terveellisiä elintapoja ja vireyttä lisäävät toimet

n

Koulu- ja oppilaitosympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimet

n

Opiskelijoiden osallisuutta lisäävät toimet

n

Vanhempien osallisuutta lisäävät toimet

n

Yhteistoiminta koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
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+ 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

