
 

 

 

Hyvinvointisuunnitelma 

      

 

 

 

 

 

        



   1 

  

 

Sisällys 

1. JOHDANTO 5 

1.1 Kunnan lasten- ja nuorten hyvinvoinnin nykytila 5 

1.2 Nykytilan kuvaus koulutuksenjärjestäjätasolla 6 

2. OPISKELUHYVINVOINTI 7 

2.1Opiskelijan hyvinvointi opetussuunnitelmassa 7 

2.1.1 Oppimisympäristöt 8 

2.1.2 Työkyky, liikunta ja terveystieto, työkykypassi, kestävä kehitys 9 

Ammattiosaajan työkykypassi 10 

2.2 Kouluyhteisön hyvinvointi 11 

2.2.1 Yhteisöllisyys 11 

2.2.2 Turvallisuus 13 

2.2.3 Opiskelijoiden osallisuus 14 

2.2.3.1 Opiskelijakunta ja nuorisovaltuusto 14 

2.2.3.2 Nuorisovaltuusto 14 

2.2.3.3 Nuorten kansalaisraati 15 

2.2.3.4 Ryhmäytyminen 15 

2.2.4.5 Ravitsemuspalvelut 16 

3.OPISKELIJAN HYVINVOINTI 17 

3.1 Opiskeluhuollon tehtävät ja vastuu 17 

3.1.1 Hyvinvointi oppimisympäristössä 18 

3.1.2  Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 20 

3.1.3 SORA säädökset ja –määräykset 21 

3.1.4  Nuoriso- ja koulutustakuu 22 

3.2 Opiskeluhuoltopalvelut 22 

3.2.1 Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1.8.2014 22 

3.3 Seuranta ja arviointi 24 



   2 

  

4. OPISKELUHUOLLON  TOTEUTTAMINEN 25 

4.1 Opiskelijaterveydenhuolto 25 

4.2 Opiskeluhuoltoryhmä 26 

4.3 Opintojen ohjaus ja opiskelun tukeminen 29 

4.3.1 Ryhmänohjaaja 31 

4.3.2  Opinto-ohjaaja 34 

4.3.3 Opettaja 35 

4.3.4 Erityisopettaja 35 

4.3.5 Kuraattori 35 

4.3.6 Opiskelijatutor 36 

4.3.7 Erityisopetus 36 

4.3.8 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 37 

4.3.9 Tukiopetus ja rästipajat ”näytönpaikkana” 38 

4.3.10 Opintotoimisto 39 

5. ASUNTOLATOIMINTA JA VAPAA-AIKA 39 

5.1 Koulutuksenjärjestäjäkohtaiset kuvaukset 39 

5.2 Laatukriteerit (fiilistä asumiseen hanke: kriteerit, asumisen ABC kurssit) 39 

FIILISTÄ ASUMISEEN 39 

5.3 Harrastus- ja vapaa-ajan toiminta 40 

6. OPISKELUHUOLLON VERKOSTOYHTEISTYÖ 41 

6.1 Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö 41 

6.2 Saattaen vaihto yhteistyö perusopetuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston välillä 41 

6.3 Yhteistyö lastensuojelulain mukaan 42 

6.4 Monialainen yhteistyö 43 

6.5 Etsivä nuorisotyö 43 

7. HENKILÖSTÖSTÖHYVINVOINNIN LÄHTÖKOHDAT 44 



   3 

  

7.1 Työhyvinvoinnin määritelmä 44 

7.2 Työhyvinvointi oppilaitoksissa 47 

7.3 Toimintaa ohjaavat lähtökohdat koulutuksenjärjestäjätasolla 48 

8. KOULUTUKSENJÄRJESTÄJÄKOHTAISET PERIAATTEET JA TAVOITTEET  

HENKILÖSTÖSTRATEGIAN NÄKÖKULMASTA 49 

8.1 Henkilöstön johtaminen ja esimiestyö 49 

8.2 Henkilöstön osaamisen uudistaminen ja kehittäminen 50 

8.2.1 Henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja arviointi 50 

8.2.2 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen 50 

8.3Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen 50 

8.4 Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus 51 

8.4.1 Työterveyshuolto 53 

8.4.2 Yhteistoiminta ja työsuojelu 54 

8.4.3 Varhainen tukeminen 57 

8.4.4 Henkilöstön kannustaminen 57 

8.4.4 Työhyvinvoinnin nykytila 57 

9. HYVINVOINTISUUNNITELMAN LAADUNHALLINTA 59 

9.1 Arviointi 59 

KOULUTERVEYSKYSELYN INDIKAATTOREIDEN KUVAUKSET 59 

9.2 Kehittäminen 60 

10. HYVINVOINTISUUNNITELMAAN LIITTYVÄT ERILLISET ASIAKIRJAT 61 

10.1 Varhaisen tuen malli 61 

10.2 Tasa-arvosuunnitelma 61 

10.3 Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaussuunnitelma 61 

10.4 Asuntolaohjaajan käsikirja 61 



   4 

  

10.5 Kriisisuunnitelma 62 

10.6 Päihdetoimintamalli 62 

10.7 Erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 62 

10.8 Oppilaskunta tehtävät ja säännöt 62 

10.9 Opinto-ohjauksen suunnitelma 62 

10.10 Opiskelijaterveydenhuollon suunnitelma 62 

10.11 Koti koulu yhteistyö 62 

10.12 Järjestyssäännöt 62 

10.12 Liitteet 65 

 

Liite 1. HOPS, opettaja malli, Itä- Lapin Ammattiopisto  

Liite 2. Toimintaohje opintojen ohjaukseen Itä-Lapin ammattiopisto 

Liite 3. (Ajateltu uutta lakia) Ammattiopisto Lappia, toimintaohje opiskelijan ohjaamiseen 

Liite 4.  Toimintaohje erityisopetukseen 

Liite 5. Ammattiopisto Lappia, Majakka-pajan opettajan toiminta 

Liite 6. Ammattiopisto Lappia, toimintaohje oppimispaja Majakka (opiskelijalle)    

Liite 7.  Suostumus opiskeluhuollon palveluihin  ( uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 3 luvun 19§)                                                             

   

 

 

 

  



   5 

  

1. JOHDANTO 

 

 Oppilaitoksen hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on taata jokaiselle oppilaitosyhteisön jäsenelle  

turvallinen työ- ja opiskeluympäristö. Koulutuksen järjestäjän tulee lisäksi varmistaa, että  

opiskelijoiden työssäoppiminen ja siihen sisältyvät ammattiosaamisen näytöt voidaan järjestää  

turvallisesti.  

 

Turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö muodostuu hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja 

sosiaalisista olosuhteista, jotka luovat edellytykset sekä opiskelijoiden että henkilöstön työn tuloksille 

 ja hyvinvoinnille sekä edistävät terveellisiä valintoja. Hyvinvointisuunnitelma auttaa myös  

ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä sekä niiden käsittelyssä. Hyvinvointisuunnitelmaan on 

 linkitettynä oppilaitoksen muut hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat kuten varhaisen tuen malli,  

päihdetoimintamalli, kodin ja koulun yhteistyö, opinto-ohjauksen, opiskelijaterveydenhuollon-,  

tasa-arvo-, kriisi-, erityisopetuksen järjestämisensuunnitelmat sekä oppilaitoksen- ja asuntolan 

 säännöt.  

 

Työhyvinvointi on kokemus, mikä syntyy monesta tekijästä. Työssään hyvinvoiva opettaja tai esimies 

 on tyytyväinen omaan työhönsä, jaksaa tehdä työnsä laadukkaasti, sietää epäonnistumisia ja  

kykenee ristiriitojen ratkaisuun. Työhyvinvointi ilmenee työpaikalla ilona, nauruna ja hyvänä  

fiiliksenä, hyvinä työtuloksina sekä kehittämisideoina ja innovaatioina. Työhyvinvointia ei synny 

 itsestään, vaan sitä luodaan yhdessä johdon, esimiesten, opettajien ja muun henkilöstön sekä  

oppijoiden kanssa. (OAJ 2013.) 

 

1.1 Kunnan lasten- ja nuorten hyvinvoinnin nykytila 

 

Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma eli lastensuojelun suunnitelma 

 

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä 

lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma (lasten-

suojelulaki 12§, Finlex). Suunnitelma on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten 

hyvinvointityötä kunnassa. Se on jatkossa osa kunnan vakiintunutta toiminnan suunnittelun, toteuttamisen 

sekä arvioinnin vuosirytmiä. Erityisesti lastensuojelun tarvetta sekä lastensuojeluun varattavia voimavaroja 

koskevat suunnitelman kohdat sisältävät kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan kannalta 

keskeistä tietoa. Suunnitelman sisältö tulee huomioida kunnan talousarviossa. 
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Lastensuojelun suunnitelman tavoitteena on kehittää lastensuojelua niin, että se vastaa paremmin kunnas-

sa asuvien lasten ja nuorten tarpeita sekä tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuk-

sesta vastaavia henkilöitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Suunnitelman on oltava lapsilähtöinen, eli toi-

minnan keskiössä on koko ajan oltava lapsen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen. 

 

 Edellä mainittujen lähtökohtien pohjalta jokainen kunta on kuvannut lasten ja nuorten hyvinvoinnin tavoit-

teet kuntansa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. 

 

Tavoitteina on, että Lapin maakunta on paikka, jossa :  Lasten ja nuorten ympärillä on kannustava, aktiivi-

nen ja hyväksyvä ympäristö, lähettyvillä  sosiaalinen tuki perhe, ystävät ja ammattilaiset. 

Lapset ja nuoret tulevat kuulluksi itseä koskevissa asioissa.  

Lapin nuorten sanoma, sosiaalisesta hyvinvoinnista; ” Aktiivinen ympäristö osallistava elämä” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Nykytilan kuvaus koulutuksenjärjestäjätasolla 

 

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla vuonna 2010 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan  

LISÄÄ,KOULUNTERVEYSKYSELYN TULOKSET. 
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2. OPISKELUHYVINVOINTI 

 

Eduskunta on hyväksynyt uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain 16.12.2013. 

Laki edellyttää Opetushallitusta uudistamaan opetussuunnitelman perusteiden oppilas- ja opiskelijahuoltoa 

koskevat osuudet esi- ja perusopetuksessa sekä lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa erittäin nopealla 

aikataululla. Tämä vaikuttaa myös paikallisen opetussuunnitelmatyön ajoitukseen. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan Opetushallituksen on uudistettava opetussuunnitelmien perusteet 

oppilashuollon ja opiskelijahuollon osalta lain mukaisiksi siten, että opetuksen ja koulutuksen järjestäjät 

voivat ottaa lain mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2014. Opetushallitus arvioi uusien oppilashuol-

toa koskevien opetussuunnitelman perusteiden ja muiden määräysten valmistuvan 15.3.2014 mennessä. 

http://www.oph.fi/download/153910_tiedote_ammatillisen_koulutuksen_ja_ammatillisen_aikuiskoulutuks

en_jarjestaj.pdf 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 

 

 

2.1Opiskelijan hyvinvointi opetussuunnitelmassa 

 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1 luku 6 §. 

Opetussuunnitelman mukaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä 

ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielen-

terveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Sen avulla tuetaan 

oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahd. varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuk-

sia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Opetuksen toteuttamisesta ja oppimisen tukitoimista säädetään 

tarkemmin koulutusta koskevissa laeissa ja niiden perusteella laadituissa opetussuunnitelmien perusteissa. 

 

Opiskelijan hyvinvointi on osa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteita ja siksi sen tulee 

sisältyä myös oppilaitoskohtaisiin opetussuunnitelmiin yhtenä elinikäisen oppimisen avaintaidoista, joita 

ovat kestävä kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö, terveys, turvallisuus ja toimintakyky ja aktiivinen kansalai-

suus ja eri kulttuurit. 

 

http://www.oph.fi/download/153910_tiedote_ammatillisen_koulutuksen_ja_ammatillisen_aikuiskoulutuksen_jarjestaj.pdf
http://www.oph.fi/download/153910_tiedote_ammatillisen_koulutuksen_ja_ammatillisen_aikuiskoulutuksen_jarjestaj.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287
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2.1.1 Oppimisympäristöt 

 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosi-

aalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Fyysiseen oppimisympäristöön 

kuuluvat erityisesti oppilaitoksen rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. Siihen kuulu-

vat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä yhteisö. Opiskelutilat ja -välineet tulee suunnitella ja 

järjestää siten, että ne mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Työväli-

neiden ja materiaalien tulee olla opiskelijoiden käytettävissä niin, että ne antavat mahdollisuuden aktiivi-

seen ja itsenäiseen opiskeluun. Oppimisympäristö ei tarkoita ainoastaan fyysistä paikkaa tai tilaa, vaan ny-

kyään käytetään myös erilaisia verkko-oppimisympäristöjä ja -alustoja. (OPH 2013.) 

 

Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen opiskelijan 

kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Oppi-

misympäristön tulee tukea opiskelijan oppimista sekä ammatillista kasvua ja kehittymistä. Sen on oltava 

fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava opiskelijan terveyttä. Tavoitteena on tukea 

oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja luovuutta tarjoamalla 

kiinnostavia ja ajantasaisia ammatillisia haasteita ja kehittymisen mahdollisuuksia. Oppimisympäristön tu-

lee ohjata opiskelijaa asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. Opiskelijoiden osal-

lisuutta voidaan lisätä mahdollistamalla opiskelijoiden osallistuminen oppimisympäristönsä suunnitteluun, 

rakentamiseen ja kehittämiseen. (OPH 2013.) 

 

Oppimisympäristön tulee tukea myös opettajan ja opiskelijan välistä sekä opiskelijoiden keskinäistä vuoro-

vaikutusta. Sen tulee edistää vuoropuhelua ja ohjata opiskelijoita työskentelemään ryhmän jäsenenä. Ta-

voitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu koko 

oppilaitosyhteisölle. (OPH 2013.) 
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Lapin koulutuksenjärjestäjille tehdyn oppilaitoskyselyn vastausten perusteella ,  hyvinvoiva oppimisym-

päristö on … (kysely tehty OHOS hankkeessa) 

 

 

KUVAA, TOIMIPAIKKASI OMAT OPPIMISYMPÄRISTÖT. 

 

2.1.2 Työkyky, liikunta ja terveystieto, työkykypassi, kestävä kehitys 

 

Hyvinvointi terveystiedon opetuksessa 

 

Kaikille pakollisen terveystiedon kurssin keskeinen tavoite on, että opiskelija ymmärtää liikunnan, levon, 

unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Tä-

män tavoitteen mukaisesti terveystieto-oppiaine pyrkii antamaan opiskelijoille monipuolisesti tietoa tervey-

teen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tiedon avulla pyritään vaikuttamaan opiskelijoiden terveyteen liitty-

viin asenteisiin, jolloin hän ryhtyisi soveltamaan saamiaan tietoja myös käytännössä. Näin parantuva terve-

ysosaaminen muuttuisi vähitellen paremmaksi terveyskäyttäytymiseksi. Hyvä terveysosaaminen mahdollis-

taa myös työkyvyn kehittämisen ja ylläpitämisen.  

 

Terveysosaaminen ja terveyskäyttäytyminen luovat pohjan terveydelle. Tästä syystä terveystiedon kurssi 

kannattaa sijoittaa opintojen alkupuolelle. Tällöin opetuksella voidaan vaikutta tehokkaasti opiskelijoiden 

terveyskäyttäytymiseen ja – tottumuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rento nykyaikainen innostava viihtyisä turvallinen 
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Ammattiosaajan työkykypassi 

Ammattiosaajan työkykypassi tarjoaa ammattiin opiskeleville mahdollisuuden saada tietoa, taitoa ja moti-

vaatiota oman työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Opetusministeriö ja Opetushallitus käynnistivät ke-

väällä 2006 työkykypassin kehitystyön, jonka taustalla oli huoli tulevaisuuden ammattiosaajien toiminta- ja 

työkyvystä ja jaksamisesta. Tutkimusten mukaan ammattiin opiskelevien liikunta on vähäistä ja tupakointi 

ja alkoholin käyttö runsasta, eikä muukaan terveyskäyttäytyminen tue työkykyä. Työkykypassin 

käyttöönotto aloitettiin ammatillisessa koulutuksessa syksyllä 2008. 

 

 

Ensimmäisten kokemusten mukaan passiopintojen on koettu elävöittävän opiskelua ja lisäävän 

viihtyvyyttä. Avainsanoja onnistumisissa ovat olleet omakohtaisuus, aktiivisuus ja toiminnalli-

suus. Työnhaussa opiskelija voi hyödyntää työkykypassia osoittamalla tulevalle työnantajalleen olevansa 

toiminta- ja työkyvystään huolehtiva ammattiosaaja. 

Opintoja viideltä osa-alueelta                                                                                                                      

 

 

 

ALPO.fi = työkyvyn työkalu 

 Työkykypassin toteuttamisen tueksi on suunniteltu ALPO.fi-hyvinvointiportaali. Sivustol-

ta löytyy tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, eri alojen työkyvyn haasteista ja työelä-

mästä. Portaalia voi myös hyödyntää työkykypassin sähköisenä huoltokirjana sekä harjoi-

tus- tai harrastuspäiväkirjana, jonka avulla opiskelija voi seurata liikuntansa riittävyyttä ja 

monipuolisuutta. SAKU ry, osoitteessa: www.sakury.net. 

Lähteet: 

Opetushallitus (2008): Ammattiosaajan työkykypassi.  

http://www.oph.fi/download/46475_tyokykypassi.pdf 

Ammattiosaajan työkykypassi muodostuu viidestä eri osa-alueesta: toiminta- ja 

työkykyä edistävä liikunta, terveysosaaminen, ammatin työkykyvalmiudet, harras-

tuneisuus ja yhteistyötaidot sekä työkykyvalmiuksien vahvistaminen. Opiskelija 

kerää jokaiselta osa-alueelta vähintään 40 tunnin työmäärän tai osoittaa muulla 

tavoin saavuttaneensa osa-alueelle valtakunnallisesti määritetyt tavoitteet. Suori-

tuksia voi kerätä opinnoista tai harrastus- ja vapaa-ajantoiminnasta niin oppilaitok-

sessa kuin sen ulkopuolellakin. 

 

http://www.alpo.fi/
http://www.sakury.net/
http://www.oph.fi/download/46475_tyokykypassi.pdf
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2.2 Kouluyhteisön hyvinvointi 

 

Kouluyhteisön hyvinvointiin keskittyminen ei ole arjesta irrallinen hanke tai projekti, vaan se on tapa tehdä  

koulutyötä,  kasvattaa  ja kasvaa. Hyvinvointi syntyy toimintakulttuurista, jossa korostuvat avoimuus, tur-

vallisuus, luottamus, yhteisöllisyys ja kaikkien halu oppia uutta. Jotta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

toteutuisi oppimisympäristössä, tulee hyvinvointityötä johtaa osana koulutuksen järjestäjän perustehtävää. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa oppilaitoksen arvopohjaa ja kirjataan opetussuunnitelmiin. 

Johto voi varmistaa, että hyvinvointityö näkyy henkilöstön toimenkuvissa, voimavarojen resursoinnissa ja 

osaamisen kehittämisessä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi voidaan organisoida usealla 

tavalla. Vastuu voi olla esimerkiksi laajennetulla opiskelijahuoltoryhmällä tai erillisellä hyvinvointityöryh-

mällä. Ryhmän tulee olla moniammatillinen ja myös opiskelijat osallistuvat hyvinvointityön suunnitteluun ja 

arviointiin. Hyvinvointiryhmä vastaa esimerkiksi hyvinvointisuunnitelmasta. Ryhmän toiminnassa on hyvä 

huomioida avoimuus ja tiedottaminen sekä henkilöstölle että opiskelijoille. (THL 2013.) 

 

Terveyden edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa on lähtökohtaisesti voimavaroja vahvistavaa ja terveyttä 

ja hyvinvointia yleisesti lisäävää toimintaa. Kyse on ennen kaikkea mahdollisuuksien luomisesta: luodaan 

sellaiset olosuhteet ja rakenteet, jotka tukevat terveyttä ja hyvinvointia, mahdollistavat oppimisen ja terve-

yttä tukevat valinnat. Mahdollisuuksien luomisen lisäksi tulee myös pyrkiä ehkäisemään opiskelijoiden on-

gelmia ja oireilua. Varhainen puuttuminen ja tuki voidaan nähdä jatkumona, jonka alkupäässä yhteisössä 

osataan sekä tunnistaa huoli että myös ottaa se puheeksi. Puheeksi oton myötä tuen tarvitsijoille tulee 

tarjota apua ja ohjausta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  (THL 2013.) 

 

 

2.2.1 Yhteisöllisyys 

 

Yhteisöllinen toimintakulttuuri on toisista välittämistä. Yhteisöllisyys rakentuu arjen vuorovaikutustilanteis-

sa ja näkyy oppilaitoksen toimintakulttuurissa. Yhteisöllisyyttä tukeva toimintakulttuuri on kannustava, 

avoin ja rohkaiseva. Kohtaamiset arjessa ovat myönteisiä ja sosiaalisesti tukevia. Opiskelijoista välitetään ja 

he saavat apua. Yhteisölliseen toimintakulttuuriin kuuluu myös henkilökohtainen koskemattomuus. Oppilai-

tos voi opettaa toimintatavoillaan sosiaalisia taitoja, esim. välittämällä, hyväksymällä ja rajoja asettamalla. 

Toimintakulttuuria arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden, johdon ja muun henki-

löstön kanssa. Keskustelun ja kehittämisen kohteena tulisi fyysisen ympäristön lisäksi olla oppilaitoksen 
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tavat, arvot ja tavoitteet. Toimintakulttuuri rakentuu virallisista ja epävirallisista säännöistä, toiminta- ja 

käyttäytymismalleista. Aina julkilausuttu toimintakulttuuri ja toteutuva toimintakulttuuri eivät vastaa toisi-

aan. Toimintaa ohjaavista uskomuksista ja arvoista ei välttämättä olla edes kokonaan tietoisia. (THL 2013.) 

  

Keinoja vuorovaikutteisen ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin edistämiseksi: 

- Arjessa välittäminen 

- Luodaan mahdollisuuksia keskustelulle eli tilaisuuksia ja tiloja, joissa opettajat ja opiskelijat voivat olla 

tiiviimmin vuorovaikutuksessa niin keskenään kuin omissa ryhmissään. 

- Kehitetään opettajien työkulttuuria sekä opetusta yksilökeskeisestä yhteisökeskeisemmäksi. 

- Vahvistetaan yhdessäoloa järjestämällä teemapäiviä ja yhteisiä virkistysta-

pahtumia  

- Toteutetaan pienryhmätoimintaa 

- Toteutetaan kehittämistyötä ryhmissä esimerkiksi opiskeluympäristön viih-

tyisyyden lisäämiseksi 

- Järjestetään tutortoimintaa 

- Ylläpidetään aktiivista opiskelijakuntaa ja opiskelijakunnan ohjausta 

- Opiskelijoiden ääni esiin: otetaan opiskelijat mukaan opetussuunnitelmatyöhön sekä muuhun oppilai-

toksen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. (THL 2013.) 

 

Itä-Lapin ammattiopistossa yhteisöllisyyttä tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua 

oppilaitoksen toimintaan ja suunnitteluun ottamalla opiskelijajäseniä mukaan erilaisten työryhmien jäsenik-

si esim. tasa-arvotyöryhmä ja hyvinvointityöryhmä. Lisäksi yhteisöllisyyttä lisätään esimerkiksi yhteisillä 

tapahtumilla, juhlilla, ryhmäytymisretkillä ja opintomatkoilla. Opiskelijoille on myös annettu mahdollisuuk-

sia vaikuttaa oman oppimisympäristönsä suunnittelemiseen. Esimerkiksi Seminaarinkatu 10:n yksikössä 

opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet rakennuksen käytävän muutostöitä vuosina 2011 – 2012 yh-

teistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijoiden kanssa. Muutosprojektia toteutettiin Hyvin-

voinnin Ankkurit Lapissa –hankkeen kanssa. Lepistöntie 1:n entisen kirjaston tiloja on suunniteltu uusiksi 

vuonna 2013 yhteistyössä lukion ja ammattiopiston kanssa ja myös opiskelijoiden toivomuksia on kuultu 

suunnittelutyön yhteydessä. 

 

 

 

 

http://www.google.fi/imgres?start=205&sa=X&biw=1017&bih=479&tbm=isch&tbnid=Ec6ItzgliUUpGM:&imgrefurl=http://www.satakunta.fi/el%C3%A4minen&docid=5L_YbP5DkrxRLM&imgurl=http://www.satakunta.fi/sites/satakunta.fi/files/styles/square_thumbnail/public/satakunta2035_web.jpg?itok=ufGe4A43&w=295&h=174&ei=VOsuU-aHD4va4QTcoIC4CA&zoom=1&ved=0CDkQhBwwEDjIAQ&iact=rc&dur=3554&page=18&ndsp=12
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2.2.2 Turvallisuus 

 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulu-

tuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä 

suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamisel-

ta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen 

noudattamista ja toteutumista. Koulutuksen järjestäjän tulee hy-

väksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovelletta-

vat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilai-

tosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Edellä mainituissa järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyk-

sissä voidaan antaa oppilaitosyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käy-

tännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa oppilaitoksen 

omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta oppilaitoksen tiloissa ja sen alueella. (Laki amma-

tillisesta koulutuksesta 28 §.) Ammattiopisto Lappian turvallisuuteen liittyvät asiakirjat löytyvät kohdasta 10 

HYVINVOINTISUUNNITELMAAN LIITTYVÄT ERILLISET ASIAKIRJAT. 

 

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisessa 

 

Työnantaja vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskeli-

jan työturvallisuudesta siten kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös silloin, kun opis-

kelija ei ole työsopimussuhteessa taikka virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palve-

lussuhteessa työnantajaan. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 19 §.) Työssäoppimisen aikana opiskelija ei 

yleensä ole työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle makseta palkkaa työssäoppimisjaksojen aikana.  

 

Työssäoppimisjakson aikana opiskelija on oikeutettu saamaan opintotuen ja opintososiaaliset edut niistä  

erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Kun työssäoppiminen toteutetaan ulkomailla, järjestämisessä ote-

taan huomioon myös paikalliset määräykset. Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 

630/1998, 19 §, 28 §) ja voimassa olevissa työturvallisuussäädöksissä on säädetty, työturvallisuusasioissa  

noudatetaan seuraavaa: Sopimuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä  

koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä on kirjattava turvallisuuteen, tapaturmiin ja vahingonkorva-

uksiin liittyvät vastuut ja vakuutukset. Ennen työn aloittamista työnantaja ja koulutuksen järjestäjä varmis-

tavat yhdessä, että opiskelijalla on edellytykset tehdä ko. työtä turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta 

sekä ohjeita noudattaen. Koulutuksen järjestäjään sovelletaan työturvallisuuslain 4 §:n 1 momentin  

http://www.google.fi/imgres?biw=1017&bih=479&tbm=isch&tbnid=KblRNFi4roSPsM:&imgrefurl=http://hidastaelamaa.fi/2012/10/milloin-sina-olet-turvassa/&docid=swZQGDuyHwHGrM&imgurl=http://hidastaelamaa.fi/wp-content/uploads/2012/10/ihmisen_perustarpeet_turvallisuus-508x317.jpg&w=508&h=317&ei=HewuU5uHEc364QSg94FA&zoom=1&ved=0CKgBEIQcMBY&iact=rc&dur=4017&page=3&start=18&ndsp=12
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mukaan työantajaa koskevia säännöksiä silloin, kun työ tapahtuu oppilaitoksessa tai muutoin koulutuksen 

järjestäjän osoittamalla tavalla. (OPH 2013.) 

 

Ammattiopisto Lappiassa kiinnitetään opiskelijoiden turvallisiin työolosuhteisiin huomiota opettamalla heil-

le työturvallisuutta esimerkiksi seuraavilla tavoilla: asianmukainen työvaatetus ja suojavälineet aloittain, 

tulityökortti, työturvallisuuskortti, hygieniapassi ja anniskelupassi. Opiskelijoille ja henkilöstölle järjestetään 

lisäksi ensiapukoulutusta. Oppilaitos kouluttaa lukuvuosittain työpaikkakouluttajia, jotka toimivat työssä-

oppisjaksoilla opiskelijan työpaikkakouluttajina. 

  

2.2.3 Opiskelijoiden osallisuus  

2.2.3.1 Opiskelijakunta ja nuorisovaltuusto 

 

Ammatillisissa oppilaitoksissa on oppilaskunnat. Oppilaitokset ovat yleensä varanneet toimintatilan opiske-

lijakunnalle. Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt (OSKU ry, SAKKI ry) järjestävät opiskelijoille koulutusta opis-

kelija-aktiviteettien lisäämiseksi. Opiskelijoiden tutor-koulutus on tästä esimerkkinä. Opiskelijajärjestöillä 

on myös edunvalvonnallisia tehtäviä.  

 

Oppilaitoksessa on opiskelijakunta, johon kuuluvat vakinaiset opiskelijat. Opiskelijakunta hoitaa lakisäätei-

sen opiskelijakunnan tehtävät, kuten: 

- edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa sekä järjestää harrastus- ja kulttuuritoimintaa 

- tekee esityksiä ja antaa lausuntoja oppilaitosta koskevissa asioissa. 

 

2.2.3.2 Nuorisovaltuusto 

 

Kaupungeissa ja osassa kunnista toimii nuorisovaltuusto, jonka tehtävä on vaikuttaa paikkakunnalla nuoria 

koskeviin asioihin. Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat mm. kunnan nuoria koskevien asioiden käsitte-

lyyn osallistumalla ennalta sovittujen lautakuntien ja työryhmien toimintaan. Nuorisovaltuuston jäsenet 

valitaan vaaleilla. 

 

 

Nuorisoneuvoston toiminta esimerkkinä, Kemijärven nuorisoneuvosto  

  

Kemijärvellä toimii aktiivinen nuorisoneuvosto jonka tarkoituksena on tarjota Kemijärveläisille nuorille:  

 mahdollisuus olla mukana kunnallisessa päätöksenteossa 

 edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kemijärvellä  
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 olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa kaupungin päätöksenteossa 

 kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin 

 

Nuorisoneuvoston tavoite on Kemijärven nuorten olojen kehittäminen ja vaikutusmahdollisuuksien edistä-

minen. Nuorisoneuvosto järjestää tapahtumia, ottaa kantaa nuorten asioihin ja vie terveisiä päättäjille. 

Itä- Lapin ammattiopiston opiskelijat ovat edustettuina Kemijärven nuorisoneuvostossa kolmen edustajan 

voimin. 

2.2.3.3 Nuorten kansalaisraati 

 

Nuorten kansalaisraati-menetelmä on keskusteluun perustuva prosessi kansalaisia puhut-

tavasta aiheesta. Raadin tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuk-

sia. Raati kestää 2 – 3 päivää, jona aikana osallistujat tutustuvat monipuolisesti käsiteltä-

vään aiheeseen. Raadin kuultavaksi kutsutaan aiheen asiantuntijoita, joille raatilaiset esit-

tävät kysymyksiä. Saamansa tiedon pohjalta kansalaisraati keskustelee ja koostaa julkilausumiksi kutsutut 

parannusehdotukset. Julkilausumat toimitetaan kaupunginvaltuutetuille, viranhaltijoille ja niille henkilöille, 

joita raadin teema koskee. Perinteisistä paneelikeskusteluista poiketen tilaisuuden järjestäjät varmistavat, 

että jokainen osallistuja tulee raatipäivien aikana kuulluksi. 

 

2.2.3.4 Ryhmäytyminen 

 

Ryhmä on joukko ihmisiä, jossa jäsenet tunnistavat toiset ryhmänsä jäsenet ja 

tuntee kuuluvansa ryhmään ja nauttivansa ryhmädynamiikan voimasta, yhdessä 

tekemisen onnistumisesta. Tunne kuulua ryhmään on jokaiselle tärkeää. Ryh-

mähengen luominen on tärkeä tukipilari yksilön kasvussa sosiaaliseksi yksilöksi. 

Ammatillisessa koulutuksessa panostetaan yksilön suoriutumista, mutta rinnalla 

tulee muistaa ryhmän voima yhteisöllisyyden perustana. Oppilaitoksessa yhtei-

söllisyys näkyy hyvänä ja innostavana ryhmähenkenä. 

Ryhmäytyminen on prosessi, joka alkaa siitä, kun ryhmässä opiskelevat oppivat tuntemaan toisensa mah-

dollisimman hyvin. Prosessissa luotava hyvä/luottamuksellinen ilmapiiri vie aikaa, siksi kaikkien panos on 

tärkeää.  Ryhmäytyminen on edellytys kannustavan oppimisympäristön syntyyn, jossa ryhmä edistää omaa 

oppimistaan ja ehkäisee kiusaamista ja syrjäytymistä. 

 

 

http://www.google.fi/imgres?biw=1017&bih=479&tbm=isch&tbnid=6lo4-t-J4TjtEM:&imgrefurl=http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/alakoulut/valkiavuorenkoulu/oppilaskunta.html&docid=YliWOXLStWcy1M&imgurl=http://www.seinajoki.fi/material/images/seinajoki/paivahoitojakoulutus/perusopetus/valkiavuorenkoulu/t7wE3LXzZ/Oppilaskunta_235.png&w=235&h=235&ei=P_QuU_TqMMak4gSf2oDgCQ&zoom=1&ved=0CKwCEIQcMEY&iact=rc&dur=1510&page=6&start=58&ndsp=13
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Ryhmänohjaaja 

 

Ryhmänohjaaja on alkuvaiheessa tärkeässä roolissa ryhmäytymisen osalta. Hän on opiskelijan kannalta 

ensimmäinen kiinnekohta oppilaitokseen. Hän on vastaanottamassa opiskelijoita oppilaitokseen. Ryh-

mänohjaaja osallistuu opiskelijoiden opintojen aloituksen suunnitteluun ja vastaa toteutuksesta oman ryh-

mänsä osalta. Hän luo opiskelumyönteistä ilmapiiriä ja edistää yhteistoiminnallisuutta ja ryhmäytymistä.  

 

Hän esittelee oppilaitosta, ammattialaa ja tutkintoa sekä opiskelijoille että vanhemmille sekä perehdyttää 

opiskelijat talon käytänteisiin. Ryhmänohjaaja osallistuu ryhmänsä kanssa yhteisiin ryhmäytymisretkiin  

ja – tapahtumiin.  

Ryhmänedustaja                                                                                                                   

 

Jokaisen ryhmän opiskelijat valitsevat syyslukukauden alussa keskuudestaan ryhmänedustajaksi ryh-

mänedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varahenkilön, jonka vastuualueena on työsuojelu. Ryhmänedus-

taja on oman ryhmänsä ja opettajien sekä muun henkilökunnan välinen yhdyshenkilö. Ryhmänedustajaksi 

valitaan luotettava ja hyviä tapoja noudattava, ryhmän valitsema/hyväksymä henkilö. 

 

Ryhmän edustajaksi valittu henkilö huolehtii seuraavista tehtävistä: 

- toimii tiedottajana eri suuntiin sekä hoitaa muut annetut tehtävät 

- aktivoi opiskelijatovereitaan yhteisiin asioihin sekä toimii ryhmän myönteisen ilmapiirin hyväksi 

- toimii luottamushenkilönä ristiriitatilanteiden sattuessa 

- hoitaa tiedonkulkua ryhmänsä ja oppilaskunnan hallituksen välillä 

- toimii yhdyshenkilönä ryhmän mielipiteen esiintuomisessa sekä auttaa opiskelijatovereitaan heidän 

hoitaessaan asioitaan oppilaitoksessa 

 

2.2.4.5 Ravitsemuspalvelut 

 

Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuun-

nitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Asetuksella 

säädetään siitä, milloin opinnot ovat päätoimisia. Koulutuksessa, joka on 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun 

koulutustehtävän mukaisesti järjestetty sisäoppilaitosmuotoisesti tai muulla asetuksella säädettävällä taval-

la, opiskelijalla on edellä säädetyn lisäksi oikeus myös muuhun maksuttomaan ruokailuun. (Laki ammatilli-

sesta koulutuksesta 37 §.)  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Society.png
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Oppilaitosruokailu on osa oppilaitoksen opetus- ja kasvatustehtävää. Opiskeluun kuuluvan ruokailun tarkoi-

tuksena on edistää opiskelijan hyvinvointia ja tervettä kasvua ja kehitystä. Lähtökohdiltaan hyvin suunnitel-

tu ja rytmitetty ruokailu ja ateriat ylläpitävät opiskelijan opiskelijavireyttä päivän aikana. Opiskelijoille tarjo-

taan maksuton lounas. Jokaiselle ryhmälle, alalle on sovittu ruokailuaika, jota noudattamalla vältytään tur-

halta jonottamiselta opiskelijaravintolassa. Opiskelijaravintoloissa asioidaan ilman päällysvaatteita ja pää-

hinettä. Mikäli ryhmä, poikkeavien opiskelujärjestelyjen vuoksi ei osallistu lounaalle, on asiasta ilmoitettava 

hyvissä ajoin keittiöihin. 

Koulutuskuntayhtymä Lappiassa on oma opiskelijaravintolatoiminta. 

 

3.OPISKELIJAN HYVINVOINTI 

3.1 Opiskeluhuollon tehtävät ja vastuu 

 

Hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentaminen alkaa opetussuunnitelman perusteista ja koululaki velvoitteis-

ta. 

Koululakien tavoitteena on edistää hyvää oppimista sekä oppilaiden hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Laissa korostetaan kotien ja eri hallintokuntien yhteistyön ja tukiverkkojen tärkeyttä. Myös koululait 

ja opetusta ohjaavat opetussuunnitelman perusteet määräävät kouluyhteisön edistämään turvallisuutta. 

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön kattaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ulottu-

vuudet.  

Turvallisen koulun rakentaminen perustuu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun koulun henkilöstön 

yhteiseen työhön. 

Opetussuunnitelman perusteet velvoittavat koulut ja oppilaitokset määrittelemään osana opetussuunni-

telmaa toimenpiteet ja työn- ja vastuunjaon erilaisten ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havait-

semiseksi tai hoitamiseksi.  

(lähde Opetushallitus- Hyvinvointi ja turvallisuus) 
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3.1.1 Hyvinvointi oppimisympäristössä    

 

Hyvinvointi syntyy oppimisympäristössä sekä siellä toimivasta yhteisöstä. 

Oppilaitoksen yhteisön merkitys on suuri, tarkastellaan sitä opiskelukyvyn, opiskelu hyvinvoinnin  

tai terveyden edistämisen näkökulmasta.    

 

Hyvinvoiva oppimisympäristö                                                              

 

Lapin koulutuksenjärjestäjille tehdyn oppilaitoskyselyn vastausten perusteella ,  hyvinvoiva oppimisym-

päristö on … (kysely tehty OHOS hankkeessa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opiskelukyky 
terveyden 

edistäminen 

opiskelu 

hyvinvointi 

rento nykyaikainen innostava viihtyisä turvallinen 
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 Hyvinvoiva opiskelija 

 

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Opiskelijan omaan opiskeluun vaikuttavat terveys ja voimavarojen 

riittävyys ja lisäksi opiskeluympäristö, opiskelutaidot ja opetuksen laatu. 

Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja erilaisuutta suvaitseva oppimisympäristö luovat turvallisen ja innostavan 

oppimisympäristön. 

 

 

 

Lapin koulutuksenjärjestäjille tehdyn oppilaitoskyselyn vastausten perusteella  , hyvä opiskelija on… 

 (kysely tehty OHOS hankkeessa) 

 

 

• terveys 

• voimavarat 

• opiskeluympäristö 

• opiskelutaidot 

• opetuksen laatu 

• tasa-arvo 

opiskelijan 

työkyky 

• motivoitunut 

• ahkera 

• osallistuva 

• välittää toisista 

• täsmällinen 

• oma-aloitteinen 

hyvä opiskelija 
on... 
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Hyvinvoiva henkilöstö 

 

Hyvinvoinnin merkitys oppimisympäristössä ei kohdistu ainoastaan vain opiskelijoihin ja oppimisympäris-

töön. 

Henkilöstön hyvinvointi heijastuu myös opiskelijoihin, kouluviihtyvyyteen sekä opetuksen laatuun.  

Hyvä opetus, vuorovaikutuksellinen oppimisympäristö ja opiskelijaa yksilönä oppimaan innostava oppi-

misympäristö vahvistavat koulutusalan kiinnostavuutta. 

 

 
Lapin koulutuksenjärjestäjille tehdyn oppilaitoskyselyn vastausten perusteella,  

 hyvä opettaja on… (kysely tehty OHOS hankkeessa) 

 

 

 

 

3.1.2  Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus  

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) tuli voimaan Suomessa vuoden 1987 alussa. 
Vuonna 2005 uudistetun tasa-arvolain 6b pykälä velvoittaa, että oppilaitoksissa tulee vuosittain yhteistyös-
sä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa laatia oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä 
tasa-arvosuunnitelma. 
 
Koulutuksen keskeinen tavoite on miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen kaikilla 
yhteiskunnan aloilla. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa sekä 
kasvaa vastuuseen omista valinnoistaan ja teoistaan. 
 

http://www.oph.fi/download/46730_tasa-arvo-opas.pdf 

innostava 
oikeudenmukainen, 

tasapuolinen 
Ammattitaitoinen, 

empaattinen 

uudistuskykyinen huumorintajuinen innostava ammattitaitoinen tasapuolinen 

http://www.oph.fi/download/46730_tasa-arvo-opas.pdf
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 3.1.3 SORA säädökset ja –määräykset 

 

SORA-säädösten tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta ja 
lisätä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan soveltumattomuuteen 
 ja häntä koskeviin turvallisuuskysymyksiin. 
 
Säädösmuutoksilla pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, 
liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja 
opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
ja koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus laatia turvallisuutta parantavia määräyksiä 
ja valvoa niiden noudattamista. Säädökset koskevat myös aikuiskoulutusta. (SORA opas) 

SORA- säädöksiä sovellettaessa koulutuksen järjestäjän on syytä varmistaa, että seuraavat arvot ja 

periaatteet toteutuvat: 

• turvallisuus (asiakkaan, potilaan, liikenteen, alaikäisen, opiskelijan itsensä sekä opiskelu- ja työyh-

teisön turvallisuus) sekä turvattomuutta aiheuttavien tilanteiden ennaltaehkäisy 

• esteettömyys, oikeus opiskella on ensisijaista (terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä puute 

harkitaan yksilöllisesti opiskelijaksi ottamisen yhteydessä ja asiaa tarkastellaan sen mukaan, suoriu-

tuuko opiskelijaksi hakeutuva opintojen käytännön tehtävistä ja työssäoppimisesta, kun otetaan 

huomioon alaikäisen, potilaan, asiakkaan ja liikenteen turvallisuus) 

• yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus (kohtelussa ja asioita ratkaistaessa) 

• opiskelijan oikeusturva (koulutuksen järjestäjän vastuullisuus päätöksenteossa, päätösten perus-

telut, dokumentointi ja muutoksenhaku) 

• yhteistoiminnallisuus ja monipuolinen asiantuntemus (yhteistyö perusopetuksen, opinto-

ohjauksen, vanhempien, muiden koulutuksen järjestäjien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asian-

tuntijoiden kanssa) 

• asioista tiedottaminen, ongelmien ennaltaehkäisy 

• opiskelijan ohjaus ja tukeminen. 

 

SORA opas 

http://www.oph.fi/download/148884_Koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumatt

omuuteen.pdf      

 

 

 

http://www.oph.fi/download/148884_Koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumattomuuteen.pdf
http://www.oph.fi/download/148884_Koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumattomuuteen.pdf
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3.1.4  Nuoriso- ja koulutustakuu 

 

Nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, 

työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta.  

Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle kou-

lutuspaikan.  

www.nuorisotakuu.fi 

 

3.2 Opiskeluhuoltopalvelut 

 

Ammattiopiston toimipaikkakohtaiset opiskeluhuoltopalvelut ovat sekä 

nuorten että aikuisopiskelijoiden käytettävissä. 

Opiskeluhuollon tehtävänä on opiskelun tukemisen ohella huolehtia 

opiskelijoiden fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista sekä tukea heitä 

elämänhallintaa ja uravalintaa koskevissa ratkaisuissa.  Opiskeluhuol-

lon avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia. Tätä työtä 

varten oppilaitoksessa toimii opiskeluhuoltotyöryhmä toimipaikoittain. 

Opiskeluhuoltoryhmän jäseninä voivat toimia toimipaikkapäällikön 

päätöksen mukaisesti toimipaikkapäällikkö, tiimivastaava, koulutusala-

vastaava, kuraattori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, erityisopetuksesta 

vastaava tai asuntolaohjaaja. Käsiteltävän asian luonteen mukaisesti kokoukseen voidaan kutsua opiskelijan 

läheisiä, terveydenhoitaja sekä muita tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja. Ryhmän kokoonpano voi 

vaihdella tapauskohtaisesti ja ryhmän järjestäytymisessä  ja toiminnassa huomioidaan monialainen aihetta 

koskeva lainsäädäntö. 

Opiskeluhuoltotyöryhmässä käsitellään arkielämässä esiin tulevia asioita kuten opiskeluun, läsnäoloon, 

HOJKS:iin, työrauhaan, asuntola-asumiseen ja erityisopetukseen liittyviä asioita.  

Opiskeluhuoltotyöryhmän työ on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa. 

 

3.2.1 Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1.8.2014 

            http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 

 

Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat sään-

nökset. Laki koskee esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Oppilas- ja opiskelija-

huollon painopistettä siirretään nykyistä enemmän yksilö- ja ongelmakeskeisestä toiminnasta yhteisölliseen 

ja ongelmia ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltoon 

http://www.nuorisotakuu.fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287
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Huoltajien, oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta on korostettu vahvasti ottamalla heidät mukaan toi-

minnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen 

huoltajan kanssa opiskelijan toivomuksia ja tarpeita kunnioittaen 

Esityksen tavoitteena on tarjota oppilaille ja opiskelijoille matalan kynnyksen tukea hyvinvoinnin ja oppimi-

sen edistämiseksi 

Kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattava opiskeluhuollon keskeiset 

tiedot; arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta sekä käytettävissä olevista opiskeluhuolto- ja 

avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta. 

 Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia opiskeluhuollon johtamisesta ja koordinoinnista koko koulutuksen 

järjestäjän tasolla. 

Opiskeluhuollon toteuttamiseksi, arvioimiseksi ja kehittämiseksi laissa säädetään oppilaitoskohtaisesta 

suunnitelmasta, johon on kirjattava mm. arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta sekä käytettävissä olevis-

ta opiskeluhuollon palveluista sekä toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi. 

Opiskeluhuollon suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi laissa säädettään opiskeluhuolto-

ryhmistä ja niiden tehtävistä. (lähde; esitys, opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville 

Virtanen, SAKU ry) 

 

Opiskeluhuolto käytännössä 

                ennakoi, ehkäisee ja tunnistaa kehityksen ja oppimisen esteitä 

                                                               

 

                                      

               vastaa opiskelijalle lain edellyttämien tukitoimien järjestämistä 

Opiskeluhuolto kattaa kaikkien kouluyhteisön työntekijöiden tekemän, oppimisedellytyksiä lisäävän ja 

turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, kuten yhteisöllisyyttä, edistävän työn. Jokainen tekee opiskelu-

huoltoa osana omaa työtään. Opiskeluhuollon palveluiksi katsotaan terveydenhoitajan ja -lääkärin, kuraat-

torin ja psykologin asiakastyö. Opinto-ohjaajat ovat keskeinen ammattikunta opiskelijan hyvinvoinnin ja 

opintojen etenemisen kannalta. Myös oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy, erityisopetus ja muut tukimuo-

dot ovat osa opiskeluhuoltoa. Ryhmäohjaajien merkitys opetuksen ja opiskeluhuollon välisen sillan rakenta-

jina on myös keskeinen. (Lähde mukaillen, kirja Hyvää vointia) 

edistää kouluyhteisön yhteisöllisyyttä, tur-

vallisuutta, terveyttä, sosiaalista vastuuta 

edistää opiskelijoiden osallisuutta oman 

yhteisönsä hyvinvoinnin lisäämisessä  

 

 

 

vastaa opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin  

 varmistaa, että opiskelija tulee kuulluksi  

turvaa opiskelijoille oppimisvaikeuksiin,  

kiusaamiseen, sosiaalisiin ongelmiin,         

erilaiseen häirintään, väkivaltaan ja rikolli-

seen käyttäytymiseen tukea 

 tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä 
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3.3 Seuranta ja arviointi 

 

Opiskeluhuollon toimintaa ja sen onnistumista voidaan seurata erilaisten valtakunnallisten kyselyiden tulos-

ten pohjalta esim. asuntolakysely ja kouluterveyskysely. Opiskeluhuollon toiminnasta saadaan myös palau-

tetta oppilaitoksen omien palautekyselyiden, jotka toteutetaan lukukausittain. 

Opiskelijan palvelujen saavuttaminen ja saatavuus arvioidaan erilaisin dokumentein oppilaitoksessa. 

Seuranta alkaa opiskelijan tulohaastattelusta.  

Opiskelija seuranta 
 

Arviointi ja seuranta dokumentti 

Palveluiden saatavuus ja saavutet-
tavuus 
 

Opinto-ohjaaja, kuraattori, tervey-
denhoitaja jne. 

opinto-opas 
 terveydenhoitajan tekemä 
terveyskysely 
 

varhainen puuttuminen 
 

opettaja, ryhmänohjaaja 
Opinto-ohjaaja, kuraattori, tervey-
denhoitaja jne. 
 

sähköinen päiväkirja 
 
potilaskertomus, terv.hoitaja 
asiakaskertomus, kuraattori 

opiskeluhuoltoryhmän säännöllinen 
toiminta 
 

säännölliset kokoontumiset  
 
 

muistiot 
asiakaskertomus, kuraattori 

opiskelijakyselyt 
opiskelijapalautteet 
 

markkinointikysely aloittaville 
jaksokysely kaikille 
päättökysely valmistuville 
webrobol 
muu esim. 
ammattiosaamisen näytöt, itsear-
viointi 
 

raportit 

kouluterveyskyselyt 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 
kouluterveyskysely, joka toinen 
vuosi. 

raportit 

poissaolot 
 

oppilaitos sähköinen 
päiväkirja 

läpäisy 
 

koulutuksenjärjestäjä raportti, tilastot 
-ajan tasainen opintosuorite-
ote 
 

moniammatillinen yhteistyö 
 

kunta -ja alueellinen yhteistyö paikkakuntien/toimipaikkojen 
työryhmät 

opiskelijan kasvu, ura ja elämänhal-
linta 
 

oppilaitos, kunta- ja alueellinen 
yhteistyö 

paikkakuntien/toimipaikkojen 
työryhmät 

koti-koulu yhteistyö 
 

oppilaitos ja koti muistiot 
opiskelijaopas 
kotiväenillat 
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4. OPISKELUHUOLLON  TOTEUTTAMINEN 

 

Koko oppimisympäristön ja -yhteisön merkitys opiskelijan jaksamiselle, hyvinvoinnille ja opintojen edistymi-

selle on merkittävä – tarkastellaanpa sitä opiskelukyvyn, opiskeluhyvinvoinnin tai terveyden edistämisen 

näkökulmasta.  

Niin opiskeluhyvinvointi kuin opiskelukyky ovat vahvasti sidoksissa myös muihin asioihin kuin yksilön per-

soonallisiin ominaisuuksiin. Tämä haastaa koulutuksen järjestäjät huomioimaan hyvinvoinnin kaikessa toi-

minnassaan. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos) 

Opiskelijalla on kansanterveyslain mukainen oikeus opiskelupaikkakuntansa kunnalliseen terveydenhuol-

toon riippumatta opiskelijan kotikunnasta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat terveyden- ja sairaanhoi-

topalvelut ja mielenterveyspalvelut.  

 

4.1 Opiskelijaterveydenhuolto                   

 

Kouluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 16 §:n kouluterveydenhuoltoa ja 

opiskeluterveydenhuollolla saman lain 17 §:n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa. Koulu- ja opiskeluter-

veydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveydenhuoltolain mukaisilla koulu- ja opiskelu-

terveydenhuollon palveluilla:  

 edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvalli-

suutta  

 edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja opiskelukykyä  

 tunnistetaan varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki sekä ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin  

 

Opiskeluterveydenhuolto sisältää opiskelijan terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, jotka on järjestettävä yh-

tenäisenä kokonaisuutena. Opiskelijalla on kansanterveyslain mukainen oikeus opiskelupaikkakuntansa 

kunnalliseen terveydenhuoltoon riippumatta opiskelijan kotikunnasta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuulu-

vat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ja mielenterveyspalvelut.  

 

Terveydenhoitajan ja lääkärin tavoitettavuus koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa (3 luku 17 §)  

Terveydenhoitajan työaika on järjestettävä siten, että opiskelijan voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan 

vastaanotolle myös ilman ajanvarausta  

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys opiskeluter-

veydenhuoltoon.  

 

Opiskelijan ja hänen laillisen huoltajansa asema koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa (3 luku 18)  

 Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa.  

 Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa osallistumasta 

itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn.  

Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. 
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4.2 Opiskeluhuoltoryhmä 

 

Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialai-

nen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmää johtaa rehtori.  

 

Muilta osin koulutuksen järjestäjä päättää yhteistyössä opiskeluhuollon palveluja tuottavien tahojen kanssa 

tarkemmin opiskeluhuoltoryhmien kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista.   

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen 

järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. 

Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edelly-

tyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryh-

mä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Kun käsitellään yksittäistä opiskelijaa koskevaa asiaa tai opiske-

lijaryhmää koskevaa asiaa siten, että yksittäisten opiskelijoiden henkilöllisyys on tunnistettavissa, on otet-

tava huomioon, mitä 18 ja 19 §:ssä säädetään.  

Liite 7. Suostumus opiskeluhuollon palveluihin (uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 3 luvun 19§)                                                                                                                           

Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja 

muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään.  

 

Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda turvallista ja terveellistä opiskeluympäristöä ja edistää oppilaitosyh-

teisön sosiaalista hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Tehtävänä on tukea opiskelijaa ja säilyttää oppilaitosyhteisön 

toimintakyky fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta sekä hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. 

 

 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 2 luku, 14 § Opiskeluhuolto, avaa lain mukaisen muutosmallin opiske-

luhuoltoryhmä toimintaan. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287
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 Opiskeluhuolto , uuden lain velvoittamalla tavalla  

 

Koulutuksen järjestäjätaso (ohjausryhmä) 

• Opiskelijoiden hyvinvoinnin edunvalvonta kuntatasoisissa suunnitelmissa 

• Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuollon johtaminen, arviointi ja kehittäminen 

• Oppilaitoskohtaisia opiskelijahuoltoryhmiä riittävä määrä oppilaitosten määrä, sijainti ja opiskeli-

joiden määrä ja tarpeet huomioiden 

 

Oppilaitostaso (opiskeluhuoltoryhmät) 

• Opiskeluhuollon palvelujen käytännön toteutus 

• Kaikkien oppilaitoksen työntekijöiden toimenkuvissa on opiskeluhuoltoon osallistumisen velvoite 

• Henkilöstön yhteistyö on paras opiskeluhuollon palveluihin perehdyttämisen menetelmä ja te-

hokkain varhaisen puuttumisen keino 

 

Yksilötaso (yksilöllisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmät) 

• ”Ryhmänohjaaja on lähiesimies” –malli 

• Opiskeluhuoltoryhmä on opiskelijaryhmän ”valmennustiimi” 

• Yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmät muodostetaan opiskelijan tuen tarpeen mu-

kaisesti 

• Koolle kutsujana se jonka tehtävään kuuluu. Ryhmä nimeää vastuuhenkilön, jolla kirjaamisvel-

vollisuus 

 

 

Opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan ja vaikuttamaan oppilaitosyhteisönsä hyvinvoinnin edistämiseen. 

Kaikilla oppilaitosyhteisössä työskentelevät ovat vastuussa omalta osaltaan opiskeluhuollosta ja oppilaitok-

sessa noudatettavista järjestyssäännöistä. 
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Opiskeluhuollon kertomukset (opiskeluhuoltolaki 3 luku 20 §) 
 
Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot kirjataan opiskeluhuol-

lon kertomuksiin siten kuin tässä pykälässä säädetään.  

 

o potilaskertomus: koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö ja terveydenhuollon ammattihenkilöt 

kirjaavat opiskeluterveydenhuollon yksilötapaamisissa kertyvät opiskelijan tiedot 

o opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomukset: kuraattorit kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät opis-

kelijan tiedot 

o opiskeluhuoltokertomus: opiskeluhuoltoryhmän nimeämä vastuuhenkilö kirjaa tapauskohtaisesti koot-

tavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä kertyvät välttämättömät opiskelijaa koskevat tiedot 

 

Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan yk-

sittäisen opiskelijan:  

1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan 

huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot;  

2) asian aihe ja vireille panija;  

3) opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet;  

4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja hei-

dän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta 

ja seurannasta vastaavat tahot;  

5) toteutetut toimenpiteet;  

6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa.  

Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, 

mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.  

 

Opiskeluhuollon potilasrekisteriä ja opiskeluhuollon kuraattorin asiakasrekisteriä ylläpitää palvelun jär-

jestänyt kunnan toimielin.  

 

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen  

 

Opiskelijalla on oikeus saada opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja (3 luku 15 §)  

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai 

kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä 

pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana 

työpäivänä. 

 

Koulutuksen järjestäjä arvioi opiskeluhuollon omavalvonnan toteutumista ja vaikuttavuutta yhteis-

työssä sijaintikunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä on osallistuttava ulko-

puoliseen opiskeluhuoltoa koskevaan arviointiin. (Opiskeluhuollon valvonta 4 luku 26 §).  

Aluehallintovirastolla on oikeus oma-aloitteisesti ottaa tutkittavaksi, onko koulutuksen järjestäjä 

järjestänyt 6 §:ssä säädetyn opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon tämän lain mukaisesti.  
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4.3 Opintojen ohjaus ja opiskelun tukeminen 

 

Lähtökohtana on ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma 120 opintoviikkoa, opintojen kesto kolme 

vuotta. 

Mahdollistetaan opiskelijalle osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, mistä lähtee liikkeelle opiskelijan 

yksilöllisten opintojen valinnat. 

Jokaiselle opiskelijalle tehdään tulohaastattelu, missä kartoitetaan opiskelijan vahvuudet ja kehittämisen 

kohteet sekä tuen tarve. Lisäksi opiskelija osallistuu lähtötasotesteihin. ( luki-seula, matematiikka, toinen 

kotimainen kieli ja vieras kieli) 

Kirjataan opiskelijan opintopolku HOPS, joka on jokaiselle henkilökohtainen opintosuunnitelma. Henkilö-

kohtainen opintosuunnitelma sisältää: 

 *OPS- vai näyttöperusteinen tutkinto? 

*opiskelijan omat tavoitteet ja ”rajoitteet” 

*tiedettävä opinnot ja niiden eteneminen kolmeksi vuodeksi  

*valinnan mahdollisuudet 

*työssäoppimisen (TOP) ajat ja sisällöt 

*lukio-opintojen polku (vaihtojaksot) 

Mikäli lähtötasotesteissä, tulohaastattelussa tms. siirtotiedoissa ilmenee tarvetta tukitoimiin,  määritellään 

opiskelijalle HOJKS, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Henkilökohtaisella 

opetuksen järjestämistä koskevalla suunnitelmalla turvataan opiskelijan oppiminen ja tutkinnon tai osatut-

kinnon suorittaminen. 

Opintojen ohjaukseen ja tukemiseen osallistuu oppilaitoksen opettajat sekä muut asiantuntijat. 

Opiskelijalla on oikeus saada riittävästi henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opintojen ohjausta opintojen-

sa eri vaiheissa. Kolmivuotisiin ammatillisiin perustutkinto-opintoihin kuuluu vähintään 1,5 opintoviikon 

laajuisesti opinto-ohjausta. Opintojen ohjauksella autetaan opiskelijaa tekemään realistisia ja kehittäviä 

valintoja, rakentamaan opiskeluohjelmansa optimaaliseksi, löytämään taloudellisia ja tulosta tuottavia työ-

tapoja ja hyödyntämään opiskelumahdollisuuksien lisäksi vapaa-ajan mahdollisuudet osaavaksi ammattilai-

seksi ja oman elämän hallitsijaksi kasvamisessa. Erityisesti tulee huolehtia niiden opiskelijoiden ohjauksesta, 

joilla on opiskeluvaikeuksia, poissaoloja koulutuksesta tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia.  

Liite 1. HOPS, opettaja malli, Itä- Lapin Ammattiopisto 

Liite 2. Itä-Lapin ammattiopiston opinto-ohjaussuunnitelma 2012  

Liite 3. uuden lain mukainen Ammattiopisto Lappian opiskelijan ohjauksen malli 
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Opinto-ohjauksena opiskelijalle annetaan henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opintojen ohjausta. Opin-

to-ohjauksesta määrätään opetussuunnitelmassa. (A811/98, 4 §) 

Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa toimia oppilaitosyhteisössään 

• osaa suunnitella opintonsa 

• sitoutuu opiskeluunsa 

• osaa seurata opintosuoritusten kertymistä 

• osaa hakea tukea opintojensa suunnittelulle 

• osaa hakea tukea mahdollisissa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa 

• osaa hakea työtä ja opiskelupaikkaa myös ulkomailta 

 

Opinto-ohjaus toteutetaan siten, että opiskelija 

• saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana 

• osaa suunnitella opintonsa ja sitoutuu opiskeluun 

• harjaantuu hyvissä käytöstavoissa ja kehittyy tasapainoiseen aikuisuuteen 

• saa tukea opiskeluunsa ja elämäänsä liittyvissä ongelmissa 

• kehittää persoonallisuuttaan ja ammatillista tietoisuuttaan 

• pystyy kohtaamaan ja hallitsemaan erilaisia elämäntilanteita 

• saa tietoa ja kokemusta työelämästä, yrittäjyydestä ja ammateista 

• tutustuu kansainvälistymisen mahdollisuuksiin opiskelussa ja työelämässä 

• kehittyy yhteistyötaidoissa 

• ymmärtää ihmisten ja kulttuurien erilaisuutta 

• edistää tasa-arvoa koulutuksessa, työssä ja vapaa-aikana 

• osaa tutkinnon jälkeen hakea työtä tai jatkokoulutuspaikkaa ja hyödyntää monipuolisesti 

nykyaikaista teknologiaa. 

 

Koko henkilöstö osallistuu ohjaukseen, mutta päävastuu sen suunnittelusta on opinto-ohjaajalla. Opinto-

ohjaus sidotaan oleelliseksi osaksi opetusta. Opinto-ohjauksen onnistumiseksi tehdään ammattiopiston 

sisäistä asiantuntijayhteistyötä, yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän kotiensa kanssa, eri oppilaitosten välillä 

sekä oppilaitosten ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Pyritään hyödyntämään ohjauksessa opiskelijoi-

den tutor-toimintaa. Ohjaus- ja informaatiopalvelujen kehittämiseksi pyritään yhteistyöhön muiden lähi-

alueen oppilaitosten kanssa. Kehitetään ura- ja rekrytointipalveluja yhdessä työvoimatoimistojen ja elinkei-

noelämän kanssa sekä edistetään muutoinkin opiskelijoiden työllistymistä ja jatkokoulutukseen pääsemistä. 

( Ammattiopiston Lappian opinto-ohjaussuunnitelma 2012.) 
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Aikuisten näyttötutkintojen ohjauksesta on oma ohjeensa: Ohjaus näyttötutkintojen suorittamisessa. Alla 

olevassa kaaviossa on tiivistettynä näyttötutkintojen ohjauksen vaiheet/muodot. 

Kaavio 1. Ohjaus näyttötutkintojen suorittamisessa 

 

 

 

 

 

4.3.1 Ryhmänohjaaja 

 

Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijan ammattialaan sekä tutkinnon ja 

opintojen tavoitteisiin. Hän ohjaa opiskelijaa opintoihin liittyvissä valin-

noissa, seuraa opintojen edistymistä ja osallistuu tarvittavien tukitoimien 

suunnitteluun yhteistyössä opettajien ja opiskelijahuoltohenkilöstön 

kanssa. Ryhmäohjaaja seuraa ja tukee opiskelun säännöllisyyttä ja pitää 

yhteyttä opiskelijan huoltajiin. 

 

 

Ammatillisen osaamisen tunnistamisen ohjaus 

Tiedottava ohjaus ja neuvonta 

 

Tuki- ja erityisohjaus 

Opiskelijataitojen ohjaus 

Ohjaus ammattitaidon hankkimiseen 

Ohjaus näyttötutkinnon suorittamiseen 
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Ryhmänohjaajan tehtävät 

Opiskelijoiden vastaanottaminen oppilaitokseen 

- Osallistuu opiskelijoiden opintojen aloituksen suunnitteluun ja vastaa toteutuksesta oman ryhmän-

sä osalta 

- Luo opiskelumyönteistä ilmapiiriä ja edistää yhteistoiminnallisuutta ja ryhmäytymistä 

- Esittelee oppilaitosta, ammattialaa ja tutkintoa sekä opiskelijoille että vanhemmille (vanhempainil-

lat) 

- Perehdyttää opiskelijat talon käytänteisiin  

Opintojen kokonaisrakenteen ja tavoitteiden selvittäminen 

- Perehdyttää opiskelijaa ammattialaan sekä tutkinnon rakenteeseen ja tavoitteisiin 

- Kertoo opiskelijoille työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä 

- Kertoo työssäoppimisen aikana tapahtuvasta ruokailusta 

- Kertoo opiskelijalle työssäoppimisen aikaisesta koulumatkatuesta ja ohjaa hänet toimistoon. 

- Mikäli työpaikalla ei ole ruokailumahdollisuutta, ateriakorvauksen maksaminen, joka maksetaan 

jälkikäteen opettajan ilmoituksen perusteella. 

- Ilmoittaa työssäoppimisesta opiskelijaravintolaan. 

- Jakaa lukujärjestykset ja käy läpi jaksoissa opetettavat aineet (kuka opettaa, missä luokassa) 

- Ohjaa opiskelijaa opintojen etenemisen seurannassa 

 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS 

- Suorittaa tulohaastattelun ja selvittää opiskelijan toiveita ja tavoitteita koulutuksen ja oman kehit-

tymisen osalta ja ohjaa opiskelijaa urasuunnitteluun 

- Kirjaa yksilölliset tavoitteet ja suunnitellut tukitoimet hopsiin 

- Suunnittelee opintojen etenemisaikataulun yhdessä opiskelijan ja opinto-ohjaajan kanssa 

- Seuraa opintojen edistymistä yhteistyössä opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa ja käynnistää tarvit-

taessa tukitoimet (yhteydenpito opinto-ohjaaja / erityisopettaja/opiskeluhuoltoryhmään) 

 

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS 

- Osallistuu tulohaastattelujen analysointiin sekä yksilöllisten tavoitteiden ja tukitoimien suunnitte-

luun muun opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa 

- Havainnoi opiskelijan lähtötasoa ja tukitoimien tarvetta oppituntiensa aikana ja kokoaa muiden 

opettajien havaintoja 

- Kysyy tarvittaessa lisätietoja opiskelijan huoltajilta ja edellisestä oppilaitoksesta 

- Vastaa HOJKSin laadinnasta yhteistyössä ,erityisopettajan, erityisopetuksesta vastaavan kanssa 
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- Seuraa opintojen edistymistä yhteistyössä opettajien, erityisopettajan, erityisopetuksesta vastaa-

van ja opinto-ohjaajan kanssa 

- Osallistuu HOJKSin tarkennusten ja muutosten tekoon prosessin edetessä 

- Vastaa HOJKSin tiedottamisesta opettajille 

 

Valinnaiset opinnot 

- Kertoo alakohtaisten valinnaiskurssien sisällöistä ja tavoitteista opiskelijoille 

- Varmistaa, että opiskelijat ovat tehneet omat valintansa ja ohjaa niiden teossa yhteistyössä opinto-

ohjaajan kanssa 

  

Osaamisen tunnustaminen ja vapautukset 

- Kertoo ryhmänsä opiskelijoille osaamisen tunnustamisen periaatteista yhdessä opinto-ohjaajan 

kanssa 

- Kertoo täysi-ikäisille opiskelijoille vapautuksista (liikunta, terveystieto, taide ja kulttuuri) 

 

Opintojen edistymisen seuraaminen ja tukeminen 

- Motivoi ja sitouttaa opiskelijaa opiskeluun 

- Seuraa opiskelijan edistymistä ja tukitoimien tarvetta sekä osallistuu tukitoimien suunnitteluun 

- Seuraa opiskelijan poissaoloja ja puuttuu nopeasti poissaoloihin toimintaohjeen mukaisesti (aikali-

sä).   

- Antaa palautetta opiskelijalle opintojen edistymisestä. Jakson lopussa ryhmänohjaaja tarkistaa 

luokkansa opintosuoritteet (onko kaikki suoritetut tutkinnon osat arvioitu). Ryhmänohjaaja tulostaa 

opintosuoritusotteet ja poissaoloyhteenvedot opiskelijoille lukukausittain 

- Varmistaa, että lukuvuoden lopussa opiskelija tietää, mitä hän opiskelee seuraavana lukuvuonna ja 

milloin hän todennäköisesti valmistuu 

- Tarkistaa valmistuvien opiskelijoiden päättö- ja näyttötodistuksen yhdessä opintosihteerin ja opin-

to-ohjaajan kanssa 

 

Opiskeluhuoltoon liittyvät tehtävät 

- Tuo opiskeluhuoltoryhmään ajankohtaiset opiskelija-asiat 

- osallistuu tarvitessa opiskeluhuollon palavereihin 

- Huolehtii ryhmänsä läsnäolotietojen ajantasaisuudesta (väliaikaiset keskeytykset ja eroamiset) ja 

ilmoittaa pitkään jatkuneista selvittämättömistä poissaoloista toimistoon. 

- Toimii aikalisäohjeen mukaisesti. 
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Kasvatuksellinen ohjaus 

- Käy opiskelijoiden kanssa arvokeskustelua opintojen aikana 

- Keskustelee opiskelijoiden kanssa tulohaastattelussa ja tuo esiin arjen hallinnan merkityksen ja sel-

vittää, onko opiskelija tässä suhteessa erityisen tuen tarpeessa 

- Muistuttaa riittävän usein opiskelijoiden omasta vastuusta opintojen onnistumisen suhteen  

- Seuraa opiskelijan työaikojen noudattamista ja käyttäytymistä ja puuttuu tilanteeseen heti häiriöi-

den ilmaannuttua 

- Huolehtii, ettei kukaan ryhmän opiskelijoista eristäydy kiusaamisen tai syrjinnän takia 

- On tarvittaessa mukana opiskelijahuoltotyössä opiskelijoiden ongelmia ratkottaessa 

 

Työelämään ja jatko-opintoihin valmentaminen 

- Huolehtii opintojen loppuunsaattamisesta  

- Käy keskustelua jatkosuunnitelmista 

- Ohjaa jatko-opinnoista kiinnostuneet opiskelijat opinto-ohjaajan luo 

- Antaa tietoa työelämän vaatimuksista ja työhönhakuvalmennuksesta 

 

4.3.2  Opinto-ohjaaja 

 

Opinto-ohjaaja tukee ja ohjaa mm.  

- yhteistyö moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä opinto-ohjauksen asiantuntijana 
 

- seurata opiskelijoiden opintojen edistymistä ja läsnäoloa 
 

- kehittää käytänteitä opiskelua tukeviksi yhdessä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa 
 

- tukea ja ohjata vaikeuksissa olevia opiskelijoita 
 

- miettiä yhdessä opiskelijan kanssa vaihtoehtoja opintojen edistymiselle ja alan vaihtamiselle 
 

- yhteydenpito oppilaitoksen sisällä 
 

- yhteydenpito vanhempiin ja huoltajiin 
 

- yhteydenpito lähettäviin oppilaitoksiin 
 

- yhteydenpito oppilaitoksen ulkopuolisiin toimijoihin 
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4.3.3 Opettaja 

 

Ammattiopiston opettajan tehtävänä on opiskelijan taitojen ja tietojen kehittäminen sekä opiskelijan am-

matillisen kasvun ja yhteiskuntavastuun tukeminen. 

 

Keskeiset tehtävät  

- vastata osaltaan opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta 

- osallistua oppilaitoksen opiskelijoiden ohjaukseen ja kasvatukseen 

- tiedottaa ryhmänohjaajalle opiskelijan poissaoloista tai muista opiskeluun liittyvistä vaikeuksista 

- antaa palautetta ja seurata opintojen suoritusta 

- tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä yksikön sisällä että yksikön sidosryhmien kanssa 

- pitää yhteyttä elinkeinoelämään, opiskelijoiden huoltajiin ja muihin sidosryhmiin 

- huolehtia osaltaan opetus- ja kasvatustyöhön liittyvästä järjestyksestä, turvallisuu-

desta ja taloudellisuudesta 

 

4.3.4 Erityisopettaja     

 

Itä-Lapin ammattiopistossa erityistä tukea tarvitseva opiskelija opiskelee enimmäkseen samassa opetus-

ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa ns. integroituna. Esimerkiksi matematiikan opintojaksossa voidaan 

muodostaa pienryhmä rinnakkais-opetuksena tai antaa yksityisopetusta niille, jotka tarvitsevat matematii-

kan perusasioiden kertausta ja ammattilaskennan valmiuksien vahvistamista. Erityisopettajan opetuspalve-

lua voidaan käyttää erityisesti matematiikan, fysiikan ja kielten rinnakkaisopetuksen lisäksi muidenkin opin-

tojaksojen yksilö- tai samanaikaisopetuksessa tarvittaessa. Periaatteena HOJKS: ien laadinnassa on ensisijai-

sesti opetusmenetelmien yksilöllistäminen, ja toissijaisesti opintojakson sisällön tai tavoitteiden mukautta-

minen. Ammatillisissa tutkinnonosissa teoriaopintojen sisällöistä mahdollisimman suuri osa suunnitellaan 

toteutettavaksi käytännön tehtävissä ja harjoituksissa. 

 

4.3.5 Kuraattori 

 

Kuraattori tekee työtään yhdessä opiskelijoiden, huoltajien, opettajien ja eri yhteistyötahojen kanssa. 

Kuraattori tukee ja auttaa mm.  

- yhteistyö moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä opiskelijahuollon asiantuntijan 
 

- selvittää ja ennaltaehkäistä opiskelijoiden henkiset ja sosiaaliset vaikeudet 
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- ehkäistä mahdollinen opintojen keskeyttäminen 
 

- pitää yhteyttä vanhempiin, opettajiin ja eri viranomaisiin 
 

- osallistua oppilaitoksen kasvatus- ja sosiaalityöhön 
 

- osallistua oppilaitoksen ja kodin väliseen yhteistyöhön 
 

- olla asiantuntijana opintososiaalisissa etuuksissa 
 

- ohjata oppilaskuntatoimintaa 
 

- tukea ja kannustaa opiskelijoita mielekkääseen ja laadukkaaseen vapaa-ajanviettoon. 
 

- toimia asuntolahenkilökunnan lähimpänä esimiehenä 

 

4.3.6 Opiskelijatutor 

 

Opiskelijatutorit valitaan keväällä tai syksyllä ja heidän valinnastaan vastaa ryhmänohjaaja yhdessä opinto-

ohjaajan kanssa. Opiskelijatutorin tehtävänä on auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun, tukea ongelma-

tilanteissa ja auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa rakentamisessa. Opiskelijatutorin 

tehtävänä on myös informoida yhdeksäsluokkalaisia oman oppilaitoksemme mahdollisuuksista sekä osallis-

tua oppilaitoksen esittelyyn vierailijoille. Lukuvuoden aikana opiskelijoille tarjoutuu monenlaisia luottamus-

tehtäviä, joita vastaanottamalla voi aktiivisesti päästä vaikuttamaan oppilaitoksen toimintaan. 

 

4.3.7 Erityisopetus 

 

Oppimistestein määritelty, lääketieteellisesti diagnosoitu tai muutoin koettu oppimisvaikeus tai opiskeluun 

vaikuttava terveydellinen syy tai haastava elämäntilanne mahdollistaa erityisen tuen ja ohjauksen järjestä-

misen ja tarvittaessa arviointiperusteiden mukauttamisen. Pääsääntöisesti lähdetään siitä, että opiskelija 

suorittaa tutkinnon yleisten tavoitteiden mukaan. Jos opiskelija yksilöllistämisestä huolimatta tai erityisistä 

syistä johtuen ei saavuttaisi tai saavuta T1-tason edellyttämää ammatillista pätevyyttä jossakin opintojak-

sossa, niin opintojakson sisältöjä/tavoitteita mukautetaan siten, että opiskelija kuitenkin saavuttaa mahdol-

lisimman suuressa määrin saman ammatillisen pätevyyden kuin muussa opetuksessa. HOPS ja HOJKS ovat 

jatkuvia henkilökohtaisen opiskelun ja oppimisen prosesseja ja samalla sopimusasiakirjoja, joiden toteutu-

mista tarkastellaan vähintään lukukausittain ja muutokset päivitetään kirjaamalla ne. 

 

Oppilaitoksella on erityisopetuksen järjestämisen suunnitelma, jossa määritellään erityisopetuksen järjes-

täminen oppilaitoksesta. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettua erityisopetusta 
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saavan opiskelijan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS) tulee ilme-

tä: 

• suoritettava tutkinto, 

• opetuksessa noudatettavan opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteet ja laajuus  

• opiskelijalle laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) 

• millä edellä mainitun lain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun vaikeuden tai vamman perusteel-

 la opiskelijan opetus annetaan erityisopetuksena 

• mitä edellä mainitun lain 20 §:n 1 momentissa ja 38 §:n 1 momentissa tarkoitettuja opiske-

lun edellyttämiä erityisiä opetus- ja opiskelijahuollon palveluita opetuksessa ja sen yhteydes-

sä annetaan 

• mitä muita henkilökohtaisia palvelu- ja tukitoimia opiskelija saa 

 

Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus on suunniteltava siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa 

määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Erityisopetuksen tarve on 

määriteltävä AKL 20 §:n ja OPS:n perusteiden pohjalta jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti. Jos yksilölliset 

tukitoimet eivät riitä opinnoissa suoriutumiseen, lisäksi opintojen tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan 

edellytysten mukaan joko yhdessä tai useammassa tutkinnon osassa. Erityisopetuksena ei pidetä tukiope-

tusta, joka annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneelle tai opiskelijalle, jolla on lieviä oppimisvaikeuk-

sia. Liite 4. Ammattiopisto Lappian erityisopetus 

 

4.3.8 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 

 

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 14 §) on säädetty opiskelijan mahdollisuudesta yksilöllisiin 

opintojen valintoihin ja asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A 811/1998, 3 §, 4 §, 12a §) opinnoista 

tiedottamisesta ja opinto-ohjauksesta ja osaamisen tunnustamisesta. (OPH 2013.) 

 

Jotta opiskelijan yksilöllinen valinnaisuus toteutuu, koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijan yksilöllis-

ten lähtökohtien pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko koulutuksen 

ajan. 

- HOPS perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa ete-

nemiseen ja oppimisen arviointiin. 

- Opiskelijaa ohjataan HOPSin laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. 

-  HOPS on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen 

ajaksi. 



   38 

  

 

Itä-Lapin ammattiopistossa / HOPSit tehdään sähköisessä muodossa WILMA:aan (lomake liite 1).  Ryh-

mänohjaaja suorittaa tulohaastattelun, selvittää opiskelijan toiveita ja tavoitteita koulutuksen ja oman 

kehittymisen osalta, ohjaa opiskelijaa urasuunnitteluun sekä kirjaa yksilölliset tavoitteet ja suunnitellut 

tukitoimet HOPSiin. Ryhmänohjaaja ja opiskelija päivittävät sähköistä HOPSia vähintään lukukausittain 

ja tarvittaessa useammin. Ryhmänohjaajan tehtävä on valvoa ja seurata opiskelijan opiskelusuunnitel-

man toteutumista. 

 

4.3.9 Tukiopetus ja rästipajat ”näytönpaikkana” 

 

Opiskelija, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista 

tukea, on mahdollisuus saada tukiopetusta. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta. 

Tukiopetusta antaa opettaja, mutta tarvittaessa tukiopetusta voi myös antaa erityisopettaja. 

 

Rästipajoissa opiskelijan on mahdollista suorittaa opintoja, jotka ovat jostakin syystä jääneet kesken tai 

opiskelija ei ole suoriutunut opinnoista. Rästipajoissa opiskelu tapahtuu opettajan johdolla ja opiskelija voi 

suorittaa puuttuvia tutkinnon osia. 

Oppimispaja Majakka (Lappian malli)                                                                                                                                     

Oppimispaja Majakka on oppimistila, johon opiskelija voi tulla suorittamaan rästiin jääneitä tehtäviä tai 

kokeita.                                                                                                                                                                   

Oppimispaja Majakassa opetetaan ja ohjataan opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityistä tukea keskeneräisten 

tai hylättyjen tutkinnon osien suorittamiseen, eivätkä pysty suorittamaan tutkinnon osia itsenäisesti. 

Opiskelija, erityisopettaja suunnittelevat yhdessä opiskelijan yksilöllisen opintopolun siten, että opiskelija 

saa suoritetuksi keskeneräiset tutkinnon osat. 

Oppimispaja Majakassa voi suorittaa yhteisiä aineita ammattiaineiden rinnalla. Erityisopettaja antaa tarvit-

tavaa tukea opiskelijalle ja tukee häntä tutkinnon osien suorittamisessa. Erityisopettaja ja alan opettaja 

yhteistyössä arvioivat opiskelijan suorituksen. 

Oppimispaja Majakkaa voidaan käyttää myös tilanteessa, jossa opiskelija ei pysty työskentelemään ryhmäs-

sä, ei pysty keskittymään työskentelyynsä tai hän häiritsee muita. 
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Oppimispaja Majakassa tuetaan myös opiskelijan oppimaan oppimisentaitoja sekä elämänhallinnan taitoja, 

kuten esimerkiksi motivaation kasvattamista, tulevaisuuden suunnittelua, sosiaalisia suhteita.  

Liite 5. Ammattiopisto Lappia, toimintaohje oppimispaja Majakka, opettajalle  

Liite 6.Ammattiopisto Lappia, toimintaohje oppimispaja Majakka , opiskelijalle   

4.3.10 Opintotoimisto 

 

 Opintotoimisto neuvoo opintoihin liittyvissä asioissa ja ohjaa tarvittaessa henkilölle, joka voi antaa lisätie-

toa. Opintotoimistossa hoidetaan opintotuki- ja koulumatkatukiasiat ja sieltä saa myös hakulomakkeet. 

Opintosihteeriltä saa opiskelijatodistukset sekä linja-autojen ja junien alennuslippujen hankkimista varten. 

5. ASUNTOLATOIMINTA JA VAPAA-AIKA  

 

5.1 Koulutuksenjärjestäjäkohtaiset kuvaukset 

 

 Asuntolapaikat on ensisijaisesti varattu niille opiskelijoille, joiden koti ei ole paikkakunnalla missä koulutus-

ta järjestetään. Opiskelija-asuntolan hoidosta huolehtii asuntolanhoitaja. Asuntolaan on lisäksi valittu oppi-

laista ja asuntolanhoitajasta muodostettu asuntolaneuvosto, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä asuntola-

viihtyvyyden parantamiseksi sekä antaa lausuntoja asuntolan hoitoon ja järjestykseen liittyvissä asioissa. 

Asuntolassa asumista säätelevät asuntolan järjestyssäännöt.  

 

5.2 Laatukriteerit (fiilistä asumiseen hanke: kriteerit, asumisen ABC kurssit) 

 

Fiilistä asumiseen                                                                                    

Fiilistä asumiseen on OPH:n ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishanke.  

 

Fiilistä asumiseen tukee hankkeessa mukana olevien koulutuksen järjestäjien asuntola- ja vapaa-

ajantoiminnan kehittämistä osaksi opiskelua edistäviä hyvinvointipalveluita. Asuntolatoimintaan kuuluu 

opiskelijoiden kokonaisvaltainen tuki, ennaltaehkäisevä työ ja ohjattu vapaa-ajantoiminta.  

Tähän kaikkeen sisältyy mm. 

 Opiskelijoiden osallisuusmahdollisuuksien lisääminen 

 Kodin, oppilaitoksen, asuntolan ja paikallisten nuorisotoimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen  
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 Asuntola- ja vapaa-ajantoiminta osana oppimisympäristöä  

 Asuntolaohjaajien täydennyskoulutus  

 Valtakunnalliset ja alueelliset asuntolaohjaajapäivät 

 Asuntolatoiminnan valtakunnallinen käsikirja 

"Asuntolan valvonnasta ja hoitamisesta  

opiskelijan ohjaamiseen ja opiskelujen tukemiseen" 

Tavoitteista luodaan pysyviä toimintamalleja hankkeessa mukana olevien koulutuksen järjestäjien asun-

tola- ja vapaa-ajantoimintaan sekä valtakunnallisen levityksen kautta kaikkiin oppilaitoksiin. 

http://www.sedu.fi/Koulutuskeskus-Sedu/Tietoa-Koulutuskeskus-Sedusta/Hanketoiminta/Fiilista-

asumiseen 

                                                 

 

 

 

5.3 Harrastus- ja vapaa-ajan toiminta 

 

Ammattiopiston opiskelijat voivat osallistua kansa-

laisopiston kursseille.  Opiskelijoille on suunnattu 

omia kursseja, joista saa suoritusmerkinnän va-

paasti valittaviin opintoihin. Tällaisia kursseja ovat 

esim. pienmoottoreiden korjauskurssi ja opiskeli-

joiden käsityöpaja.  

 

Kemijärven liikuntahalli sijaitsee koulun kanssa samassa pihapiirissä ja siellä on oppilaitoksen opiskelijoille 

varattu aikoja erilaisten aktiviteettien harjoittamiseen esim. sähly- ja kuntosalivuoroja. 

 

Asuntolaneuvosto järjestää vuosittain erilaisia vapaa-ajan tapahtumia ja matkoja esim. salibandyturnaus 

haasteturnauksena (osallistuminen/järjestäminen), lumikenkäviesti, jalkapalloturnaus ja tutustumismatkat. 

 

http://www.sedu.fi/Koulutuskeskus-Sedu/Tietoa-Koulutuskeskus-Sedusta/Hanketoiminta/Fiilista-asumiseen
http://www.sedu.fi/Koulutuskeskus-Sedu/Tietoa-Koulutuskeskus-Sedusta/Hanketoiminta/Fiilista-asumiseen
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6. OPISKELUHUOLLON VERKOSTOYHTEISTYÖ 

 

6.1 Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö 

 

Nuorille järjestettävässä koulutuksessa koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen tulee olla aloitteellinen 

myönteisen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä opiskelijan vanhempien tai huoltajien kanssa. 

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö järjestetään niin, että se vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vastuullisuut-

ta, edistää opiskelua sekä mahdollistaa opiskelijalle tuen saannin opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hy-

vinvointia koskevissa asioissa. Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden 

yksilölliset tarpeet sekä elämänhallinnan ja opiskelun tukeminen tulee ottaa yhteistyössä huomioon. Koulu-

tuksen järjestäjän tulee tehdä yhteistyötä opiskelijoiden ohjauksessa huoltajien kanssa koulutuksen aikana 

ja sen päättyessä. Ohjauksen tulee tukea opiskelijoiden työelämään tai jatko-opintoihin siirtymistä sekä 

vahvistaa opiskelijoiden elämänhallinnan valmiuksia. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä koskeva opetus-

suunnitelman osa tulee laatia yhteistyössä oppilaitoksen sijaintikunnan tai -kuntien sosiaali- ja terveyden-

huollon toimeenpanoa hoitavien viranomaisten kanssa. (OPH 2013.) 

 

Kodin ja oppilaitoksen välistä tiedotusta hoidetaan Wilman kautta ja myös puhelimitse. Tarvittaessa huolta-

ja/huoltajat kutsutaan tapaamiseen, joiden kokoonpano vaihtelee (tarvittaessa ryhmänohjaaja/opinto-

ohjaaja/kuraattori/koulutusjohtaja tms.) Yhteydenpidosta opiskelijan kotiin on päävastuussa ryhmänohjaa-

ja. Kotiväeniltoja pidetään oppilaitoksissa. 

 

6.2 Saattaen vaihto yhteistyö perusopetuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston välillä 

 

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaihetta ei voida tarkastella yksinomaan kahden koulu-

tusasteen välisenä taitekohtana, vaan vaiheena, jossa nuoret tekevät tärkeitä koulutusväyliä ja ammat-

tiuraa koskevia ratkaisuja. Nivelvaiheen toteutumiseen vaikuttavat muutkin kuin suoranaisesti kou-

luun/oppilaitokseen liittyvät tekijät, kuten erilaiset elämäntilanteisiin liittyvä vaikeudet, nuoren sosiaalinen 

tilanne ja perheen antama tuki tai sen puute. 

 

Perusopetuksen päättävät nuoret joutuvat tekemään valintoja yleissivistävien lukio-opintojen ja ammatilli-

sen koulutuksen eri alojen ja tutkintojen välillä. Valintatilanteeseen liittyy monenlaisia kysymyksiä, kuten 

riittävätkö omat tiedot ja taidot koulutukseen pääsyyn ja siitä selviytymiseen tai kiinnostaako ala riittävästi 

koulutuksen jälkeistä työelämää ja ammattia ajatellen.  

 

Edellä kuvattua tilannetta tukemaan on luotu oppilaitosten välinen nivelvaiheen ohjausprosessi. Sen en-

simmäisessä vaiheessa peruskoulusta lähtevät oppilaat käyvät tutustumassa ammattiopiston linjoihin. Toi-
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sessa vaiheessa perusopetuksen oppilashuoltoryhmän edustajat antavat suullista tietoa ammattiopiston 

opiskelijahuoltohenkilöstölle. Nämä, ns. saattaen vaihtaen palaverit, pidetään hyvissä ajoin keväällä ennen 

koulujen päättymistä. Tarvittaessa niitä pidetään myös heti kun tiedetään opiskelijavalinnat. Palavereilla on 

tärkeä merkitys tarkoituksenmukaisten tukipalveluiden järjestämiseen tulevalle opiskelijalle heti opiskelu-

jen alusta alkaen. 

 

Kolmas vaihe on kirjallisen tiedon siirto. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa tapah-

tuvaa kirjallista tiedonsiirtoa varten on olemassa tiedonsiirtolupalomake ,  joka mahdollistaa tulevassa ope-

tustehtävässä välttämättömän ja yksilöidyn tiedon siirron opiskelijan/huoltajan suostumuksella. 

(Itä-Lapin ammattiopisto) 

 

6.3 Yhteistyö lastensuojelulain mukaan 

 

Uusi lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan vuoden 2008 alusta. Lain 8 §:n mukaan 

kunnan on sosiaali- ja terveydenhuoltoa, koulutointa sekä muita lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitet-

tuja palveluja kehittäessään huolehdittava siitä, että näiden palvelujen avulla tuetaan huoltajia lasten kas-

vatuksessa ja kyetään saamaan selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen tarve. Kunnan on 

järjestettävä tarvittaessa erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Palveluja kehi-

tettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin. 

 

Kunnassa tulee eri viranomaisten yhteistyönä seurata ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia (7§). Lain 12 

§:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoin-

nin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on hyväksyttävä kunkin 

kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistettava vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava 

huomioon laadittaessa kuntalain (365/1995) mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa. 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 

1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 

2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista 

3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa 

4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista 

5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelu-

järjestelmästä 

6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen 

ja laitosten välillä sekä 

7) suunnitelman toteuttamisesta ja seuraamisesta 
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6.4 Monialainen yhteistyö 

 

Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten 

kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuo-

risotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja mui-

den viranomaisten edustajia. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen 

kanssa. Kunnat voivat koota myös yhteisen verkoston. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asi-

oita. 

 

Nuorille suunnattujen palvelujen keskinäisen toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi nuorten ohja-

us- ja palveluverkoston tehtävänä on: 

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikalli-

sen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi 

2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelu-

jen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus 

3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa 

palvelusta toiseen siirtymiseksi ja 

4) edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla 

yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken 

 

6.5 Etsivä nuorisotyö 

 

Etsivä nuorisotyö on verkostojen kanssa tehtävää erityisnuorisotyötä, jonka tarkoituksena on työskennellä 

nuorten lähtökohdista käsin.  Toiminta ei sisällä velvoitteita nuorten taholta ja se perustuu luottamukselli-

seen asiakaskontaktiin. Nuori pyritään kohtaamaan aidosti ja välittävästi ja hänelle pyritään tarjoamaan 

turvallinen aikuiskontakti.  Kohderyhmänä ovat 13 – 29-vuotiaat nuoret. 

Tavoitteena on löytää tuen tarpeessa oleva nuori mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja auttaa hänet 

sellaisten palvelujen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään. 

Etsivän nuorisotyöntekijän rooli on olla nuorelle turvallinen aikuinen, jonka kanssa nuori saattaa solmia 

luottamuksellisen suhteen. Etsivä on nuoren tukihenkilö, joka kulkee nuoren rinnalla, saattaa tämän eteen-

päin tarvittavien palveluiden piiriin ja madaltaa kynnyksiä nuoren ja yhteiskunnan välillä. Etsivän työtekijän 

tehtävänä ei ole hoitaa kaikkia nuoreen liittyviä asioita itse, vaan tehdä tiivistä verkostoyhteistyötä ja hyö-

dyntää muiden toimijoiden ammattitaitoa nuoren palvelutarpeiden mukaisesti. 

 

Verkoston muodostavat nuorten parissa työskentelevien tahot: 

- Kaupungin nuorisotyö 

- Nuorten hyvinvoinnin edistämisen työryhmä 
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- Sivistysosasto /yläkoulut, lukio ja ammattiopisto / rehtorit, kuraattorit ja opinto-ohjaajat 

- Sosiaali- ja terveysosasto  

-  työ- ja elinkeinotoimisto 

- Poliisi  

- Kela 

-  työhönvalmennussäätiö, nuorten työpaja 

 

6.5.1 Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten (OHL 3 luku 7c §) 

 

Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on nuoren suostumus, jollei tässä laissa 

tai muualla toisin säädetä.  

 

Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava 

nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti: 

1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole si-

joittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin 

2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot 

ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa 

3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, jo-

ka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka 

keskeyttää palveluksen. 

 

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat taikka siviilipalveluskeskus voi jättää tiedot 2 mo-

mentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos se arvioi käytettävissään olevien tietojen pohjalta sekä 

nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori ole 7b §:ssä tarkoitettujen 

palvelujen ja muun tuen tarpeessa. 

 

 

Lapin etsivä nuorisotyön yhteystiedot löydät alla olevasta osoitteesta. 

http://www.lanuti.fi/Suomeksi 

LANUTI-verkosto , Lapin kuntien nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot 

7. HENKILÖSTÖSTÖHYVINVOINNIN LÄHTÖKOHDAT 

7.1 Työhyvinvoinnin määritelmä 

 

Työhyvinvointi organisaatiossa on usean tekijän summa. Siihen vaikuttavat organisaation ominaispiirteet, 

esimiestoiminta ja johtaminen, ilmapiiri ja työnhallinnan tunne sekä yksilötasolla myös työntekijän näkemys 

työyhteisöstään. Alla olevassa kuviossa (kuvio 1) on hahmotettuna työhyvinvoinnin tekijät. Kuvion perus-

http://www.lanuti.fi/Suomeksi
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teella työhyvinvointia tarkastellaan laajasti, jolloin se ei jää enää yksinomaan esimerkiksi yksilön omalle 

vastuulle tai toisaalta ainoastaan esimiesten vastuulle. Työhyvinvointi on kokonaisuus, johon kaikki tekijät 

vaikuttavat. (Manka ym. 2007.) Lisäksi työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus. Samassa organisaatiossa, 

saman esimiehen alaiset voivat kokea työhyvinvoinnin hyvinkin eri tavalla. Yksilön työhyvinvointi on elä-

mänilon, hallinnan ja merkityksellisyyden tunnetta (Jabe 2012, 6). Oleellista yksilön kannalta työhyvinvoin-

nista on kahden osa-alueen toteutuminen: 

Esineellinen aspekti: Onnistuminen – oman osaamisen ja työn vaatimusten kohtaaminen on-

nistuneesti. 

Sosiaalinen aspekti: työyhteisö toimii sujuvasti ja tasa-arvoisesti. Yksilö saa arvostusta työto-

vereilta ja esimieheltä. (Salomäki 2013.) 

 

Kuvio 1. Työhyvinvoinnin tekijät (Manka ym. 2007) 

Jaben (2012) mukaan Työterveyslaitos on laskenut, että työhyvinvointiin panostamalla voi saavuttaa jopa 

kuusinkertaisen hyödyn satsaukseen nähden. Hyvinvointiin panostaminen kannattaa siis jo euroja ajatel-

lenkin ja lisäksi on hyvä muistaa, että työhyvinvointi ei synny sattumalta. Työhyvinvoinnin johtaminen on 

tärkeätä, mutta myös alaistaidoilla on merkitystä. Hyvinvointi luodaan määrätietoisella, yhdessä tehdyllä 

työllä. Hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkkeinä (Jabe 2012, 10 – 11) voidaan pitää seuraavia: 

- työpaikalla on hyvä ilmapiiri 

- työ koetaan mielekkääksi ja sitä arvostetaan 

Yksilö 

*elämänhallinta 

*kasvumotivaatio 

*terveys ja 
fyysinen kunto 

Organisaatio 

*tavoitteellisuus 

*Joustava rakenne 

*jatkuva 
kehittyminen 

*toimiva 
työympäristö 

Ryhmähenki 

*avoin 
vuorovaikutus 

*ryhmän 
toimivuus 

Työ 

*vaikuttamismahdol-
lisuudet 

*kannustearvo: 
oppiminen 

*ulkoiset palkkiot 

Esimies 

*osallistuva ja 
kannustava 
johtaminen 
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- voi vaikuttaa omaan työhönsä 

- esimies kannustaa ja antaa tukea 

- työt on organisoitu mielekkääsi 

- vuorovaikutus sujuu mielekkäästi 

 

Yksilön työhyvinvointi  

 

Työntekijöiden näkökulmasta työhyvinvoinnin kokemus voidaan jakaa siihen liittyvän mielihyvän ja virit-

tyneisyyden mukaan erilaisiin hyvinvoinnin tunnetiloihin. 

 

Työntekijän virittynyttä mielihyvää eli innostuneisuutta työssä kuvaa työn imun käsite. Voit saada palautet-

ta nykyisen työn imun tilastasi täyttämällä työn imu -testin. 

 

Työn imulle vastakkaisena voi pitää yhtääl-

tä työuupumusta ja toisaalta kyllästymisen 

tai "leipääntymisen" kokemuksia työssä. 

"Leipääntyminen" tarkoittaa, että työnteki-

jä ei koe työtään tyydyttävänä eikä anna 

sille parastaan. Työn imua ylläpitävien ja 

lisäävien tekijöiden puuttuminen työssä voi 

aiheuttaa leipääntymistä. Tällaisia puuttu-

via tekijöitä voivat olla esimerkiksi  

 työn itsenäisyys  

 onnistumiset työssä sekä  

 riittävä ja myönteinen palaute suh-

teessa ponnisteluihin.  

 

Työhyvinvoinnin yhtä ulottuvuutta kuvaa myös lievän mielihyvän kokemus, jossa työntekijä ei ole erityisen 

virittynyt. Esimerkiksi akuutista kuormituksesta palautuminen on tämänkaltainen tarpeellinen ja elvyttävä 

tila ja hetki, joka voi toteutua vaikkapa taukoliikunnan tai kahvitauon aikana. Jos työntekijä pääsääntöisesti 

kokee työssään lievää mielihyvää vailla erityistä virittyneisyyttä, on kyse todennäköisesti kuitenkin "yhdek-

sästä viiteen" -asenteesta työhön eli työtä tehdään rutiinimaisesti vailla erityisiä ponnisteluja. 

 

http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tyon_imu/testi/sivut/tyonimu_testi.aspx
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Työhyvinvoinnin lisäksi työssä voidaan kokea myös työpahoinvointia. Kuvan  mukaisesti mielipahaa kokeva 

työntekijä voi olla hermostunut, ahdistunut ja kärsiä esimerkiksi univaikeuksista − hän voi siis kokea työ-

stressiä. 

 

Työholistista työskentelyä luonnehtii alituinen työn tekeminen tai ainakin sen jatkuva ajatteleminen sekä 

pakkomielteisen kaltainen "draivi" työskennellä enemmän kuin työn vaatimukset edellyttäisivät. Tutkimus-

ten mukaan myös tällaiseen työskentelytapaan liittyy työstressin ja työuupumuksen oireita. 

 

Pitkittyneen työstressin seurauksena voi kehittyä vakava työuupumus ja sen yhtenä mahdollisena seurauk-

sena masennus tai jopa työkyvyttömyys. Tällöin työntekijän vireystila on matala, ja myönteiset kokemukset 

työssä puuttuvat. (Lähde: Työterveyslaitos.) 

 

7.2 Työhyvinvointi oppilaitoksissa 

 

Opetusalan hyvinvoinnissa täytyy ottaa huomioon alan ominaispiirteet. Alan keskeisiä kuormitustekijöitä 

ovat opetettavien sisältöjen ja välineistöjen muuttuminen, moniammatillisen työn merkittävä lisääntymi-

nen ja mahdollisesti myös organisaatiomuutoksista johtuva epävarmuudessa työskentely. Työmäärän kasvu 

ja monimuotoisempi vuorovaikutuksellisuus aiheuttavat opetusalan organisaatioissa ja työyhteisöissä toi-

mintatapojen uudelleentarkastelun tarpeita. Myös esimiehen vastuulla olevalla opettajan työtä koskevalla 

töiden organisoinnilla ja suunnittelulla on arjessa yhä suurempi merkitys työhyvinvoinnin kannalta. (OAJ 

2013.) 

 

Opettajien kokema työhyvinvointi vaikuttaa opiskelijoihin ja opiskelijoiden hyvinvointi vaikuttaa opettajiin. 

Opiskeluhuollon ja oppijoihin kohdentuvan muun terveydenhuollon, ympäristöterveyden ja sosiaaliviran-

omaisten oikea-aikainen ja asiantunteva toiminta mahdollistavat opettajan perustehtävään keskittymisen. 

Tarvitaan siis hyvä ja toimiva yhteistyöverkosto. (OAJ 2013.) 

 

Jokainen on vastuussa terveydestä ja turvallisuudesta työssään ja omalla työpaikallaan. Esimies on vastuus-

sa alaistensa terveydestä ja turvallisuudesta. Viimekädessä työsuojelusta ja työhyvinvoinnista hyötyvät 

kaikki osapuolet: työnantaja, oppilaitosten ja päiväkotien johtajat, opettajat ja oppijat. (OAJ 2013.) 

 

 

 



   48 

  

Lapin koulutuksenjärjestäjille tehdyn oppilaitoskyselyn vastausten  perusteella, 

 hyvä opettaja on… (kysely tehty OHOS hankkeessa) 

 

 

 

 

Kuvio 2. Hyvinvoiva opettaja (OAJ 2013). 

 

 

 

7.3 Toimintaa ohjaavat lähtökohdat koulutuksenjärjestäjätasolla 

 

 

Kuvataan, koulutuksenjärjestäjän organisaatiorakenne. 

uudistuskykyinen huumorintajuinen innostava ammattitaitoinen tasapuolinen 
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Työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan tavoitteina on ammattiopistossa nähdään tekijälleen mielekäs työ, 

terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvinvoiva, toisiaan arvostava ja toimiva työyhteisö sekä henkilös-

tön työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. 

  

Lisäksi ammattiopistossa työskentelee osittain muiden yksiköiden työntekijöitä esim. kiinteistönhoitajia, 

terveydenhoitajia , jotka toimivat Lappian eri toimipisteissä. 

 

Ammattiopistossa Lappiassa henkilöstötoimikunta on kokouksessaan 11.11.2013 valinnut työryhmän laati-

maan Lappian työhyvinvointisuunnitelman. Työryhmään kuluu pääluottamusmiehet, henkilöstöjohtaja, 

rehtori, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö. 

 

8. KOULUTUKSENJÄRJESTÄJÄKOHTAISET PERIAATTEET JA TAVOITTEET  HENKILÖS-

TÖSTRATEGIAN NÄKÖKULMASTA 

 

8.1 Henkilöstön johtaminen ja esimiestyö 

 

Työhyvinvointi kuuluu osaksi johtamista. Johtaminen on ihmisten kanssa yhteistyössä toimimista, jossa 

tavoitteena on vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa saavuttaa asetetut tavoitteet ja päämäärät. Työhy-

vinvointikokemuksia tuottava johtaja osaa tehdä päätöksiä kuunnellen työyhteisöä rakentaen luottamusta 

ja innostaen ihmisiä sitoutumaan työhönsä. Johtajan tehtävänä on systemaattisesti luoda työyhteisölle 

mahdollisimman hyvät edellytykset laadukkaan työn tekemiselle. Työyhteisön strategiat, visiot ja yhdessä 

sovitut toimintatavat ovat toimivat pohjana ihmisten johtamiselle ja käyttäytymiselle sovittujen tavoittei-

den mukaisesti. 

 

Työhyvinvointi myös muutoksessa 

 

Oppilaitokset ovat muun työelämän tavoin jatkuvassa muutoksessa, jonka puhtaana tavoitteena on kehit-

tää toimintaa. Muutoksen toteuttamisen taustalla tulee olla tavoitteiden ja käytettävien resurssien määrit-

teleminen sekä toimintavoista päättäminen. 
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Muutoksen johtaminen voi olla kuviossa kuvattuja painikkeiden painallusta nopeustestin tavoin, mutta 

jokaisen painalluksen takana tulee olla selkeä kirjallinen kuvaus prosessin toteutuksesta. 

 

Ei riitä, että ainoastaan muuttuvia asioita johdetaan, vaan myös ihmisiä on johdettava muutoksessa. esi-

mies välittää tiedon muutoksesta työntekijöille ja kohtaa ihmisten reaktiot muutokseen. Jotta esimies voi 

viestiä muutoksesta selkeästi, täytyy hänen itse sisäistää muutoksen taustat ja tavoitteet. Kaikkien muutok-

sen piirissä olevien tulee tietää ajoissa a) mikä muuttuu, b) mihin tavoitellaan, c) mihin mennessä ja d) mit-

kä ovat käytettävät resurssit ja henkilöstön rooli muutoksessa.  Esimies käyttää harkiten kasvokkain ja yh-

dessä keskusteluja. Kun asioita käsitellään yhdessä kaikki kuulevat kysymykset ja vastaukset samaan aikaan, 

jolloin tulkinnan mahdollisuudet vähenevät. 

Muutoksessa on usein kyse tilanteesta, jossa tulevaisuudesta ja muutoksen lopputuloksesta ei ole selvää 

käsitystä. Pelkoa voi syntyä työpaikan menetyksestä, uusien asioiden oppimisesta, uuteen organisaatioon 

sulautumisesta ja vanhojen tuttujen käytäntöjen hautautumisesta. Tunteille on annettava aikaa ja tilaa. 

Esimiehen tehtävä on saada henkilöstö vakuuttuneeksi siitä, että muutos on mahdollista saavuttaa ja henki-

lön panos muutokseen on tärkeä. 

 

Oikeudenmukainen johtaminen 

 

Oikeudenmukainen kohtelu kuuluu hyvään johtajuuteen, koska se kertoo ihmisille heidän asemastaan ja 

arvostuksestaan ryhmän jäsenenä. oikeudenmukaiseen kohteluun kuuluu ihmisten kohtelu kunnioitetta-

vasti, rehellisesti ja ystävällisesti. Oikeudenmukaisuus näkyy sääntöjen noudattamisen johdonmukaisuu-

dessa, eivätkä ne muutu eri henkilöiden mukaan. Oikeudenmukaisuudella on huomattava vaikutus henki-

löstön terveyteen varsinkin psyykkisten rasitusoireiden vähenemisessä. 

 

8.2 Henkilöstön osaamisen uudistaminen ja kehittäminen 

8.2.1 Henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja arviointi 

8.2.2 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen 

8.3Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen 

 

Muutoksen 
osallistujien rooli 

Tiedottami-nen ja 
arviointi 

Muutoksen 
tavoite 

Muutoksen 
etemissuun-

nitelma 



   51 

  

8.4 Henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus 

 

Työhyvinvointi on monitahoinen käsite, ja vastaavasti työhyvin-

voinnin määritelmien kirjo on laaja. Jokainen yksilö määrittelee/ 

kokee työhyvinvoinnin subjektiivisesti. Kuntien eläkevakuutuksen 

mukaan työhyvinvointi voidaan ymmärtää yksilön kokemuksena 

työnteon mielekkyydestä, työyhteisön ilmapiiristä, lähiesimiestyös-

tä ja johtamisesta sekä työyhteisön yhteisestä aikaansaamisen 

tunteesta. Työnteon mielekkyys ja työhyvinvointi riippuu Kevan 

mukaan yksilön terveydestä ja voimavaroista sekä yksilön osaami-

sen ja työn vaatimusten tasapainosta. Kun työhyvinvoinnin tekijät 

ovat tasapainossa, niin yksilö voi hyvin. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työsuojelun valvonnasta, kehittämisestä ja lainsäädännön laatimisesta. 

Ministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä mm. työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön, sisäasianminis-

teriön, ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä eri ammattiviranomaisten kanssa asiois-

sa, joilla on liittymäkohtia työsuojeluun. 

Työsuojelun vastuualueet (Aluehallintovirastossa) valvovat työsuojelulainsäädännön noudattamista. Työ-

suojelun yhteistoiminta työpaikalla perustuu työsuojelun valvontaa koskevaan lakiin ja asiaa koskeviin työ-

markkinajärjestöjen sopimuksiin. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työsuojelun yhteistoiminnassa työntekijöi-

tä. Työnantajan edustajana on työsuojelupäällikkö, jollei työnantaja itse hoida työsuojelun yhteistoimintaan 

kuuluvia tehtäviä. 

Työhyvinvoinnin toimijat 

 

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailuky-

kyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoin-

nin kehittämisestä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu koulutuksen järjestäjän, johdon, 

esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Keskeiset työhyvinvointia tukevat toimijat ovat henkilöstö, muut 

kumppanit sekä työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin yllä-

pitämisessä työpaikan kumppani on työterveyshuolto. 

 

Lähde: Pohjolan terveys Oy 
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Työsuojelu on väline työhyvinvoinnin toteuttamisessa. Työsuojelunormien ja – sopimusten avulla ylläpide-

tään, edistetään ja tarvittaessa parannetaan yksilön työkykyä, terveyttä ja turvallisuutta työssä. Työpaikan 

työsuojelutoimijoita ovat työsuojeluvaltuutettu ja organisaation työsuojelutoimikunta, jotka käsittelevät ja 

esittelevät työpaikan terveyttä ja turvallisuutta koskevia asioita. Työsuojeluviranomainen valvoo työsuoje-

lunormien noudattamista ja järjestö sopimusten noudattamista. 

Fyysisen työympäristön parantaminen oppilaitoksissa on perinteinen työsuojelutoiminnan osa-alue. Työti-

lojen sisäilman epäpuhtaudet, työharjoittelua tekevän oppijan työympäristön turvallisuuskysymykset, väki-

valtatilanteita ennaltaehkäisevät ja pelastautumisen mahdollistavat rakenteelliset ja tekniset järjestelmät 

sekä muut ergonomiset seikat ovat olennaisia opetusalan fyysisen työympäristön sisältöjä edelleen. 

Opettajana ja esimiehenä opetusalalla työskentelevän työn henkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden 

jatkuvan muutoksen huomioiminen on olennainen työhyvinvointiedunvalvonnan sisältö. Opetusalan kes-

keisiä kuormitustekijöitä ovat opetettavien sisältöjen ja välineistöjen muuttuminen, moniammatillisen työn 

merkittävä lisääntyminen ja organisaatiomuutoksien tuomassa epävarmuudessa työskentely. Työmäärän 

kasvu ja yhä moniulotteisempi vuorovaikutuksellisuus aiheuttavat opetusalan organisaatioissa ja työyhtei-

söissä toiminta- ja menettelytapojen uudelleentarkastelun tarpeita. Työn psykososiaalisen ympäristön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö 

Luottamus- 

miehet 

Työhyvin-

voinnin 

toimijat 

Hallinnon 

rationalisointi 

Työterveys-

huolto 

Koulutuksen 

järjestäjä 

Esimiehet 

Työsuo -

jelu 

Muut 

kumppanit 

http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tuottavuus/sivut/default.aspx
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tuottavuus/sivut/default.aspx
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muuttuminen voi ilmetä organisaation tai työyhteisön ristiriitoina, jolloin työyhteisössä, esimiehillä ja orga-

nisaation johdolla tulee olla syvempää osaamista puuttua tilanteisin oikealla tavalla. Myös esimiehen vas-

tuulla olevalla opettajan työtä koskevalla töiden organisoinnilla ja suunnittelulla on arjessa yhä suurempaa 

työhyvinvointimerkitystä. (Lähde: Mukaillen OAJ) 

 

8.4.1 Työterveyshuolto 

 

Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jolla tue-

taan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja suunnit-

televat yhdessä työterveyshuollon toiminnan sisällön ja toimenpiteet, jotka perustuvat työpaikan tarpeisiin. 

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa ole-

ville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön, jota koskee 

työturvallisuuslaki ja jota tehdään Suomessa. 

 

• hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset työterveyshuollon tehtävät työkyvyn tukemisessa ja työkyky-

ongelmien ehkäisyssä 

• työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö, jonka tavoitteena on havaita varhaisen tuen tarve, seurata sai-

rauspoissaoloja sekä laatia ja esittää työpaikan terveys- ja työkykytilannetta koskevia raportteja 

• työterveyshuollon yhteistyö työkykyasioissa työpaikan ulkopuolisten toimijoiden kanssa 

 

Lakisääteiset työterveyshuollon palvelut 

• Työpaikkaselvitykset 

• Terveystarkastukset  

- määräaikaistarkastukset 3 vuoden välein (puu-, metalli-, rakennus-, hius- ja hotelli-

ravintola-alat) 

- perustarkastukset 5 vuotta (muut opettajat) 

• Työkykyä ylläpitävä toiminta  

• Ohjaus ja neuvonta 

• Työyhteisöasiat 

• Työkyky- ja kuntoutusasiat 

Vapaaehtoisen työterveyshuollon palvelut vain sopimuksen mukaan (sairaanhoitosopimus) 

• Yleislääkäritasoista sairaanhoitoa laboratorio- ja röntgen tutkimuksineen 

• Hoitajan sairausvastaanotolla hoidetaan sairauksiin liittyviä asioita 
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8.4.2 Yhteistoiminta ja työsuojelu 

 

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla edistää työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Yhteistoimin-

ta mahdollistaa sen, että työntekijät osallistuvat ja vaikuttavat työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä 

koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen palveluksessaan olevat 

työntekijät. Työnantaja tekee aloitteen työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista. 

 

Valvontalaissa säädetystä yhteistoiminnasta voidaan sopia toisinkin. Osasta asioita voidaan sopia vain val-

takunnallisella työ- tai virkaehtosopimuksella. Osasta asioita voidaan sopia myös paikallisesti. Paikallisen 

sopimuksen on turvattava työntekijöille vähintään laissa säädettyjen osallistumismahdollisuuksien tasoiset 

mahdollisuudet työsuojelun yhteistoimintaan. 

 

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat 

 

Valvontalain tarkoittamia työsuojelun yhteistoiminnan osapuolia ovat henkilökohtaisissa asioissaan työnte-

kijä ja hänen lähiesimiehensä sekä työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö. Valvontalain mukaan työ-

suojelun yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat ne asiat, joilla voi olla vaikutusta työntekijän turvallisuu-

teen, terveyteen tai työkykyyn. Yhteistoiminta-asia voi koskea niin työtä, työympäristöä kuin työyhteisöä-

kin. Tarkasteltavana voi olla vallitseva tilanne tai sen muutos. Se voi välittömästi vaikuttaa työntekijään tai 

yleisesti työntekijöiden terveyteen tai turvallisuuteen. Kysymys voi olla toimintatavoista, työn järjestelyistä, 

selvityksistä, suunnitelmista, tavoitteista, ohjelmista ja tilasto- tai seurantatiedoista. Lisäksi esimerkiksi työ-

terveyshuoltolaissa ja työturvallisuuslaissa on erityisiä säännöksiä yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista. 

 

Yhteistoiminta-asioita käsitellään yhteistoiminnan tavoitteiden kannalta riittävän ajoissa. Käsiteltyjen asioi-

den toteutumisen ja vaikutusten seuranta kuuluvat myös yhteistoimintaan. 

 

Yhteistoiminta-asioiden käsittely 

 

Yksittäisen työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen välittömästi vaikuttavat asiat käsitellään työntekijän ja 

työnantajan tai tämän edustajana toimivan esimiehen kesken. Työsuojeluvaltuutettu voi omasta aloittees-

taan tai työntekijän taikka esimiehen aloitteesta osallistua asian käsittelyyn. 

Laajakantoiset asiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Jos työsuojelutoimikuntaa ei ole perustettu, asiat 

käsitellään työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun kesken. Työsuojelutoimikunnan jäsenellä on oikeus tehdä 
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esityksiä toimikunnassa käsiteltäviksi asioiksi. Aloitteen tekijällä on oikeus saada esityksistään perusteltu 

palaute. 

Yhteistoiminnan toimijat ja tehtäväkuvaukset 

 Tehtävä Vaatimukset Muuta 

Työsuojelu-

päällikkö 

Huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan 

järjestämisestä ja kehittämisestä.  

Avustaa työnantajaa ja esimiehiä työ-

suojelun asiantuntemuksen hankinnas-

sa sekä yhteistyössä työntekijöiden ja 

työsuojeluviranomaisen kanssa 

Ryhtyä toimiin työnantajan ja työnteki-

jöiden välisen yhteistoiminnan järjes-

tämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämi-

seksi. 

Tulee olla työpaikan olojen 

edellyttämä pätevyys ja pe-

rehtyneisyys työsuojelulain-

säädäntöön. 

Työnantaja voi myös itse 

hoitaa työsuojelupäällikön 

tehtävät. 

Työsuojelu-

valtuutettu 

Pitää huolta edustamiensa työntekijöi-

den tai toimihenkilöiden työoloista, 

Välittää tietoa työsuojelusta, 

Kiinnittää työntekijöiden huomiota työn 

turvallisuutta ja terveellisyyttä edistä-

viin seikkoihin, 

Seurata oma-aloitteisesti työolojen 

kehitystä, 

Ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista 

työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle 

sekä tarvittaessa työsuojeluviranomai-

sille, 

Oikeus keskeyttää välitöntä ja vakavaa 

vaaraa hengelle tai terveydelle aiheut-

tava työ, 

Osallistuu työsuojelutarkastuksiin ja - 

tutkimuksiin sekä tutkimukseen, joka 

tehdään työpaikalla sattuneen tapa-

turman, havaitun tapaturmavaaran tai 

työstä johtuvien sairauksien vuoksi, 

Oikeus tutustua tutkimustuloksiin ja 

lausuntoihin sekä eräisiin asiakirjoihin, 

kuten työterveyshuollon toimintasuun-

Työsuojeluvaltuutettu on 

työsuojeluasioissa työpaikan 

työntekijöiden edustaja. 

Valtuutetulla on oikeus saada 

nähtäväkseen työterveyshuol-

lon järjestämistä koskeva 

sopimus tai kuvaus sekä työ-

terveyshuollon toimintasuun-

nitelma. Valtuutetulla on 

oikeus saada asiakirjoista 

myös tehtävänsä hoidossa 

tarpeellisia jäljennöksiä. 

 

Valitaan vaalilla tai sopuvaalil-

la työpaikoille, joissa on vä-

hintään kymmenen työnteki-

jää. Toimikauden pituus on 

kaksi vuotta, ellei ennen valin-

taa toisin sovita. 
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nitelmaan, 

Kehittää osaltaan työnantajan ja työn-

tekijöiden välistä työsuojeluyhteistoi-

mintaa. 

 

Varavaltuu-

tettu (kaksi) 

Työsuojeluvaltuutetun palvelussuhde 

voi päättyä tai hän voi erota työsuoje-

luvaltuutetun tehtävästä kesken toimi-

kautensa. Tällöin varavaltuutettu tulee 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen 

sijaansa työsuojeluvaltuutetuksi 

Työsuojeluvaltuutetut ovat 

asemansa perusteella työsuo-

jelutoimikunnan jäseniä. 

Valitaan vaalilla tai sopuvaalil-

la työpaikoille, joissa on vä-

hintään kymmenen työnteki-

jää. Toimikauden pituus on 

kaksi vuotta, ellei ennen valin-

taa toisin sovita. 

Työsuojelu-

toimikunta 

 

Toimikunta käsittelee kokouksissaan 

laajakantoisia ja työpaikkaa yleisesti 

koskevia työsuojeluasioita. Toimikun-

nan jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä 

kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi ja 

saada esityksistään perusteltu palaute 

Työsuojelutoimikunta perus-

tetaan työpaikkaan, jossa 

työskentelee säännöllisesti 

vähintään 20 työntekijää. Sen 

toimikausi on kaksi vuotta. 

Työnantaja ja työpaikan työn-

tekijät ovat edustettuina 

työsuojelutoimikunnassa. 

Työnantaja tekee aloitteen 

toimikunnan perustamisesta.  

Työnantaja nimeää edusta-

jansa työsuojelutoimikuntaan. 

Yhden työnantajan edustajan 

tulee olla henkilö, jonka teh-

täviin työsuojelutoimikunnas-

sa käsiteltävien asioiden val-

mistelu kuuluu. Työsuojelu-

päälliköllä on oikeus osallistua 

kokouksiin. 

 

Työsuojelu-

asiamies 

Työsuojeluasiamiehen tehtävien hoita-

miseen saa vapautusta sopimalla siitä 

työnjohdon kanssa. 

Työsuojeluasiamies on tietyn toimialu-

een henkilöstön valitsema edustaja, 

joka avustaa työsuojeluvaltuutettua 

yhteistoimintatehtävissä 

Työsuojeluasiamiesten valin-

ta, lukumäärä ja toimialue 

voidaan sopia erikseen kulla-

kin työpaikalla. Toimialueen 

määrittämisessä on hyvä 

huomioida työpaikan toimi-

vuuden kannalta sopivat ko-

konaisuudet ja ammattiryh-

mät. 

 

Työsuojelun yhteistoiminta-

sopimuksissa on mahdollista 

sopia myös työsuojeluasia-

miehen valinnasta. 
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Yhteistoimintahenkilöt ovat salassapitovelvollisia 

 

Yhteistoimintatehtävää hoitavan henkilön on pidettävä salassa tehtävää hoitaessaan saamansa salassa 

pidettävät tiedot. Ne pidetään salassa myös sen jälkeen, kun henkilö on lakannut hoitamasta yhteistoimin-

tatehtävää. Tietoja ei saa julkaista, jos se, jonka suojaksi salassapitovelvollisuus on voimassa, ei ole antanut 

suostumustaan niiden luovuttamiseen. 

Salassa pidettäviä ovat työnantajan taloudellista asemaa, liike- tai ammattisalaisuutta sekä yritysturvalli-

suutta ja vastaavia turvajärjestelyjä koskevat tiedot, joiden leviäminen voi vahingoittaa työnantajaa tai sen 

liike- tai sopimuskumppania. Salassa pidettäviä ovat myös yksityisen henkilön taloudellista asemaa tai hän-

tä henkilökohtaisesti koskevat tiedot. 

 

8.4.3 Varhainen tukeminen 

 

”Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työnteki-

jöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa hänen on otettava huomioon työhön, 

työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät 

seikat. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamisek-

si tarvittavat toimenpiteet sekä jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turval-

lisuutta. Työntekijän työkyvyn heikentyessä on tärkeää selvittää, millaisia ratkaisuja työssä jatkamiseen on 

tarjolla. Aktiivinen tuki sisältää varhaisen, tehostetun ja paluun tuen toimintamallit sekä niihin sisältyvän 

yhteistyön työterveyshuollon kanssa.” (OAJ 2013.) 

 

8.4.4 Henkilöstön kannustaminen  

 

 

8.4.4 Työhyvinvoinnin nykytila 

 

LISÄÄ, TOIMIPAIKKASI TYÖHYVINVOINNIN NYKYTILA. 

 

Käsitys osaamisesta 

Green (1999) on jäsentänyt osaamiseen liittyvien käsitteiden välisiä eroja luomalla osaamisympy-

rän, jonka tarkoituksena on tuoda osaamisen eri puolia ja tasoja yhteiseen viitekehykseen. Malliin 

kuuluu kaksi osaamisen eri ulottuvuutta, jotka ovat pystysuoralla akselilla oleva tasoulottuvuus ja 

vaakasuoralla akselilla sijaitseva osaamisen tyyppiulottuvuus. 
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Organisaation ydinosaamisella tarkoitetaan sellaista osaamista, jota voidaan soveltaa organisaation toi-

minnan kaikilla tasoilla koskettaen kaikkia organisaation jäseniä, yksiköitä ja tehtäviä. Organisaation ydin-

osaamisen määritteleminen pakottaa ajattelemaan organisaatiota kokonaisuutena ja ottamaan huomioon 

kaikki sen työntekijät. 

 

Organisaation arvot ohjaavat valintojen tekemistä ja määrittelevät toiminnan rajoja. Laatuosaaminen on 

usein mainittu esimerkki arvoihin ja toimintatapoihin liittyvistä osaamisalueista. Laatuajattelu kuvaa organi-

saation toimintatapaa, joilla tavoitellaan korkeatasoista työn laatua ja hyvin sujuvaa työtä, joka koskee or-

ganisaation kaikkia työntekijöitä. 

 

Työelämäosaamisella tarkoitetaan työelämässä yleisesti tarittavaa osaamista, jonka perusteet hankitaan jo 

peruskoulutuksessa. Tärkeitä työelämän osaamisvaatimuksia ovat esimerkiksi moniosaaminen, kokonai-

suuksien hallinta, teoreettisen tiedon ja käytännön kokemuksen yhdistävä osaaminen sekä tiedon hakemi-

nen, jakaminen ja hyödyntäminen. Edellä mainittuja osaamisvaatimuksia tarvitaan tulevaisuuden tekemi-

sessä. 

 

Eriytyvä ammatillinen osaaminen sisältää työssä suoriutumisen kannalta välttämättömiä osaamisalueita 

(substanssiosaamista). Työelämässä tämän osaamisryhmän kehittäminen sisältää usein aikaisemmin opitun 

laajentamista ja syventämistä.  

 

 

 

  

1. Organisaation 
ydinosaaminen 

2.Arvioihin ja 
toimintatapoihin 

liittyvä 
osaaminen 

4. Eriytyvä 
ammatillinen 

osaaminen 

3. Työelämä 
osaaminen 

Organisaation 
näkökulma ja 

arvot 

Organisaation näkökulma 

Työskentelytavat  
ja vuorovaikutus 

Yksilön näkökulma 

Tiedot 
ja tai-
dot 
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9. HYVINVOINTISUUNNITELMAN LAADUNHALLINTA  

 

Ammattiopisto Lappiassa hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuonna 2014 ja se päivitetään vuonna 2016. 

Päivittämisestä ja suunnitelman toteutumisen seurannasta vastaa nimettävä hyvinvointityöryhmä, johon 

kuuluu oppilaitoksen rehtori, opiskeluhuollon edustajat (kuraattori ja terveydenhoitaja), opettaja sekä yksi 

muu henkilöstöedustaja ja opiskelija. Koollekutsujana toimii rehtori. Hyvinvointisuunnitelma päivitetään 

myös oppilaitoksen toimintakäsikirjan päivitysten yhteydessä.  

 

9.1 Arviointi 

 

Kouluterveyskyselyn indikaattoreiden kuvaukset 

Kouluterveyskyselyn indikaattoreista osa perustuu yksittäisiin kysymyksiin ja osa on muodostettu useasta samaa 

ilmiötä kuvaavasta kysymyksestä. Indikaattoreiden kuvauksissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, mihin kysymyksiin 

ja vastausvaihtoehtoihin ne perustuvat ja kuinka pitkältä ajalta tiedot on saatavissa. Mukana ovat myös jo käy-

töstä poistuneiden indikaattoreiden kuvaukset. 

Indikaattorit on ryhmitelty aihealueittain: 

o Elinolot ja sosiaaliset ongelmat  

o Elintavat  

o Kouluolot  

o Mielenterveys  

o Oppilas- ja opiskelijahuolto  

o Päihteet ja riippuvuudet  

o Ravitsemus  

o Seksuaaliterveys  

o Tapaturmat ja väkivalta  

o Terveys  

mittareita 

• Opiskelijan läpäisy 

• Opiskelijoiden elämän laatu 

• Opiskelijoiden jatkosijoittuminen 

• Vertaillaan tuloksia yksiköiden ja toimipisteiden kesken 

 

 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/indikaattorikuvaukset/elinolot_sosiaaliset_ongelmat
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/indikaattorikuvaukset/elintavat
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/indikaattorikuvaukset/kouluolot
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/indikaattorikuvaukset/mielenterveys
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/indikaattorikuvaukset/oppilas_ja_opiskelijahuolto
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/indikaattorikuvaukset/paihteet_ja_riippuvuudet
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/indikaattorikuvaukset/ravitsemus
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/indikaattorikuvaukset/seksuaaliterveys
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/indikaattorikuvaukset/tapaturmat_ja_vakivalta
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/indikaattorikuvaukset/terveys
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9.2 Kehittäminen 

• Tuen tarpeen monimuotoistuminen 

•  Kehittämisvastuu 

• Työelämätarpeiden tunnistaminen 

• Elinikäinen oppiminen 

• Kansainvälistyminen 

• Muutokset rahoitusjärjestelyissä 

• Organisaatioiden kehittämistyö 

• Toiminnan korkea laatu 

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

• Oppilaitoksen johdon sitoutuminen 
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10. HYVINVOINTISUUNNITELMAAN LIITTYVÄT ERILLISET ASIAKIRJAT  

 

10.1 Varhaisen tuen malli 

 

Terveyden edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa on lähtökohdiltaan voimavaroja vahvistavaa sekä terve-

yttä ja hyvinvointia yleisesti lisäävää toimintaa. Kyse on mahdollisuuksien luomisesta: luodaan sellaiset 

olosuhteet ja rakenteet, jotka tukevat terveyttä ja hyvinvointia, mahdollistavat oppimisen sekä terveyttä 

tukevat valinnat. Mahdollisuuksien luomisen lisäksi tulee myös pyrkiä ehkäisemään opiskelijoiden ongelmia 

ja oireilua sekä aikaistamaan niiden huomaamista. Varhainen puuttuminen ja tuki voidaan nähdä jatkumo-

na, jonka alkupäässä yhteisössä osataan sekä tunnistaa huoli että ottaa se puheeksi. Puheeksioton myötä 

tukea tarvitseville tulee tarjota apua ja ohjausta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Puheeksiottamista 

tukee se, että oppilaitoksen varhaisen tuen perusosaaminen on kunnossa ja avun tarjoaminen on mahdol-

lista. Varhainen tuki tarkoittaa muun muassa yhteisön keinoja ja menetelmiä mahdollistaa oppiminen ja 

opiskelu tuen tarpeesta huolimatta. (THL 2013.  Osoitteessa: 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/amis/edistaminen/hv_tyo.) 

 

 

10.2 Tasa-arvosuunnitelma 

 

 

10.3 Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaussuunnitelma 

 

 

10.4 Asuntolaohjaajan käsikirja 

 

Asuntolaohjaajan opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita 

arjen työssä toteutettaviksi. Ennen kaikkea se on tarkoitettu avuksi siihen, miten innostaa nuoret tekemään 

itse asioita. Asuntolaohjaajan opas löytyy osoitteesta: 

http://www.nuortenakatemia.fi/Ohjaajalle/asuntolatoiminta.  

 

 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/amis/edistaminen/hv_tyo
http://www.nuortenakatemia.fi/Ohjaajalle/asuntolatoiminta
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10.5 Kriisisuunnitelma 

 

 

10.6 Päihdetoimintamalli 

 

10.7 Erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

 

10.8 Oppilaskunta tehtävät ja säännöt 

 

10.9 Opinto-ohjauksen suunnitelma 

 

10.10 Opiskelijaterveydenhuollon suunnitelma 

 

10.11 Koti koulu yhteistyö 

 

10.12 Järjestyssäännöt  

 

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyh-

teisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Säännöt ovat välttämättömiä myös kouluyhteisön jäsenten vastuun, 

velvollisuuksien ja oikeuksien selvittämiseksi sekä yhteisön jäsenten oikeusturvan takaamiseksi. 
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http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx


   65 

  

10.12 Liitteet 

Liite 1. HOPS, opettaja malli, Itä- Lapin Ammattiopisto 
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                        Toimintaohje opintojen ohjaukseen Itä-Lapin ammattiopistossa  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 2 

Toimijat 

RO OPISK. OPO OPE OHR HU TOSIHT ET KU KJOHT ATTO ERKKA 

 ryhmä- 

ohjaaja 

opiskelija opinto-

ohjaaja 

ammattiainei-

den opettaja 

opiskelijahuolto- 

ryhmä 

huol-

tajat 

toimistosihteeri etsivää nuorisotyö-

tä tekevät 

kuraattori koulutus-

johtaja 

ATTO 

 opettaja 

erityisopet-

taja 

RO 
Opettaja puuttuu opiskelijan pois-
saoloihin heti 
 Ryhmäohjaaja keskustelee 

opiskelijan kanssa 

 opiskelijalle kerrotaan läs-
näolon merkitys ammattiin 
valmistavassa koulutukses-
sa 

 seuraukset poissaoloista 
 

RO 

 Yhteys opiskelijan  huoltajiin 
opiskelijan kanssa käydyn 
keskustelun jälkeen 

 

 huoltajille kerrotaan läsnä-
olon merkitys ammatillisiin 
opintoihin oheisen liitteen 
mukaisesti 

 

                      

Poissaolot jatkuvat 
 
             

Opo, kuraattori, etsivä nuoriso-
työtä tekevä 

                     
 

Pysäytyspalaveri KJOHT kutsuu 
koolle, OPISK, OPO ja RO 

                     
Jos opiskelija pohtii eroamista, 

OPO voi tarvitessa ohjata 
 
     

   Etsivää              Aikalisä- 
         nuorisotyötä        ohjaaja 
            tekevät                      

 
Tieto oppilaitokseen opolle, alle-

kirjoitetaan erohakemus. 

Ryhmäohjaaja pitää ryhmästään huo-
liseulaa; kun seulaan tulee opiskeli-
jan kohdalle kolme toistuvaa tai kaksi 
tuntuvaa tai yksi välitön huoli, niin 
RO vie opiskelijan huolen OHR: ään. 
OHR  
 kokoontuu kahden kuukauden 

välein  
 kokoontumisajankohdat sovitaan 

lukuvuosittain 
 lisäksi kokoonnutaan tarvittaes-

sa. 
OHR: n kokoonpano =  
Vakiojäsenet: OPO, asuntolanhoitaja, 
terveydenhoitaja, erityisopettaja/ 
kuraattori, ryhmäohjaaja ja johdon 
edustus. Koollekutsuja kuraattori 
Kutsutut: ryhmäohjaaja, huoltajat, 
aikalisäohjaaja ja opiskelija (harkiten) 
 
Laajennettu OHR: Rehtorit, koulutus-
johtajat, kuraattorit, terveydenhoita-
ja, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, 
asuntolanohjaaja ja tarvittaessa etsi-
vää nuorisot tekevät, sosiaalityönte-
kijä, poliisi. Koollekutsuja ammat-
tiopiston rehtori 

OPE, ATTO    
 yhteys luokanvalvojaan heti, jos 

opiskelija ei ole osallistunut 
kahtena kertana hänen oppi-
tunneille  

 jakson päätyttyä poissaolot 
merkitään Priimukseen arvosa-
nan merkinnän yhteydessä  

RO 

 pitää kaksi kertaa jokaisessa 
jaksossa luokanvalvojatunnin  

 tunti (oporesurssi) merkitään 
lukujärjestykseen 

RO seuraa ja raportoi poissaolois-
ta 2 ja 4 jakson jälkeen koulutus-
johtajalle. Opettajat ilmoittavat 
viimeistään kaksi viikkoa jakson 
päättymisestä kokonaistilanteen 
ryhmäohjaajalle. 

RO 

Jos opiskelu ei etene opintotuen 

vaatimusten mukaisesti 

Ilmoitus toimistosihteerille 
Toimistosihteeri ilm. KELA:lle 
opintotuen keskeyttämisestä 
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(Ajateltu uutta lakia) Ammattiopisto Lappia, toimintaohje opiskelijan ohjaamiseen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liite 3 
Toimijat 

RO 
OPISK. 
EROPISK. 

OPO OPE MOAS HU OPSIHT ET             PSYK    KU KJOHT YA EROPE ERVA 

 
ryhmä-
ohjaaja 

opiskelija & 
erity.opisk. 

opinto-
ohjaaja 

ammattiainei-
den opettaja 

monialainen 
asiantuntijaryhmä 

huoltajat 
opinto- 
sihteeri 

etsivä     psykologi  
nuoriso työ 

 
kuraattori 

koulutus-
johtaja 

YA 
 opettaja 

erityis-
opettaja 

erityisopetuk-
sesta vastaava 

Opiskeluhuolto 

 Perustavoite on huomioida opiske-
lijan tuen tarve, sekä arjen elämän 
tilanteissa ja oppimisvaikeuksien 
kanssa. Opiskelijan tuen tarpee-
seen etsitään yhteisesti tukikeinoja. 

 Opiskelijan ohjaus on opintojen 
etenemisen vaihtoehtojen näkemis-
tä yhteisesti. 

 Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa to-
teuttavat kaikki opiskeluhuollon 
toimijat. 

 Oppilaitoksen henkilökunnalla on 
ensisijainen vastuu oppilaitosyhtei-
sön hyvinvoinnista. 
(Uusi Oppilas- ja opiskelijahuolto-

laki 

3 §, 4§, 5§, 6 §) 

OPISK, RO, OPETTAJAT 

”Huoli nuoresta herää” 

→ Oppimisvaikeudet  

 oikean tasoinen 
HOPS/HOJKS 

→ Sitoutumattomuus 

 ammattialan sopivuus? 

→ Elämänvaikutukset 

 poissaolot 

 perheen tilanne 

 nuoren jaksamisen tilanne 

OPISK, RO 

Tulohaastattelu 

→ Yksilöllinen, keskiössä nuoren 
kokonaisvointi 

 

OPISK, RO, OPETTAJAT 

→ Haastatelu 1. vuoden keväällä 
viimeistään 

→ Keskustelu, tutkinnon osien am-    
mattitaitovaatimukset 

→ Yksilöllinen opintopolku 

OPISK, RO, OPETTAJAT 

→ Haastattelu 2. vuoden syys-
lukukauden lopulla 

→ Keskustelu, tutkinnon osien am-
mattitaitovaatimukset 

→ Yksilöllinen opintopolku 

OPISK, RO, OPETTAJAT 

→ Haastattelu 3. vuoden alussa 

→ Keskustelu, tutkinnon osien am-
mattitaitovaatimukset 

→ Yksilöllinen opintopolku 
 

 OPISK 

Yksittäistä opiskelijaa koske-

va opiskeluhuolto (19 §) 

→ Asian käsittely keskustelu 
OPISK, tueksi koottu mo-
nialainen asiantuntijaryh-
mä kootaan opiskelijan 
suostumuksella. 
( kirjallinen lupa) 

 
Sovitut opinnot tai muu toi-

minta jatkuvat 
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 Toimintaohje erityisopetukseen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  

Liite 4 
Toimijat 

RO 
OPISK. 
EROPISK. 

OPO OPE MOAS HU OPSIHT ET KU KJOHT YA EROPE ERVA 

 
ryhmä-
ohjaaja 

opiskelija & 
erityisopisk. 

opinto-
ohjaaja 

ammattiainei-
den opettaja 

monialainen 
asiantuntija- 
ryhmä 

huoltajat 
opinto- 
sihteeri 

etsivää nuoriso-
työtä tekevät 

kuraattori 
koulutus-
johtaja 

YA 
opettaja 

erityis-
opettaja 

erityisopetuk-
sesta vastaava 

 
PSYK 
psykologi 

            

Erityisopetuksen merkitys 

 Oppiminen mahdollistuu 

 Oppiminen toteutuu 

 Nuoren mahdollisuus opiskella 

kotiseudun ammattiopistossa 

 Nuoren mahdollisuus kehittää 

omaa elämänlaatua OPISK, RO, EROPE/ERVA 

Nuori kertoo opiskelun vaikeu-

desta opettajalleen 

→ RO ja EROPE/ERVA keskuste-
levat opiskelijan kanssa 

 pohditaan eri mahdolli-
suuksista järjestää opiske-
luun tukea 

OPISK, OPETTAJAT 

→ Opiskelijan ilmaisema oppi-
misen vaikeus 

→ Opettajien havainnoima op-
pimisen vaikeus 

 

EROPE/ERVA, RO,HU 

→ Yhteys alaikäisen opiskelijan 
huoltajiin 

→ Huoltajille kerrotaan tuen mah-
dollisuudesta ja pyydetään 
keskustelemaan kasvokkain 

 

kts. HOJKS-käytäntö 

EROPE/ERVA, OPISK, RO,HU 

Erityisopetuksen toteutus yhteiset 

keskustelut ja toteutus 

rakennetaan yksilöllinen HOJKS 

→ nuoren ohjaus yksilöllisesti 
toteutuu 
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Ammattiopisto Lappia, Majakka-pajan opettajan toiminta      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liite 5 
Toimijat 

RO 
OPISK. 
EROPISK. 

OPO OPE MOAS HU OPSIHT ET KU KJOHT YA EROPE  ERVA 

 
ryhmä-
ohjaaja 

opiskelija & 
erityisopisk. 

opinto-
ohjaaja 

ammattiainei-
den opettaja 

monialainen 
asiantuntija- 
ryhmä 

huoltajat 
opinto- 
sihteeri 

etsivää nuoriso-
työtä tekevät 

kuraattori 
koulutus-
johtaja 

YA 
 opettaja 

erityis-
opettaja 

erityisopetuk-
sesta vastaava 

Majakan toiminnan merkitys 

 Opiskelijalle mahdollistuu yksilölli-
nen opiskeluohjaus 

 Opiskelun rytmitys voidaan yksilöl-
listää 

 Opiskelijan arjen tuki mahdollistuu 

 Majakan erityisopettajat ovat asian-
tuntijoina erityisopetuksen työryh-
mässä 

 Majakan opettaja ohjaa tarvittaessa 
opiskelijaa ammattiaineiden erityis-
opetukseen liittyvissä asioissa 

 

Arjen tuki 

Esim. poissaoloselvittelyt, sekä kes-

kustelua ja ohjausta arjen hallinnan 

tukemiseen 

 ruokailu, nukkuminen, vaatetus, ra-

hankäyttö, sosiaaliset suhteet ym. 

 

OPISK, EROPE 

→ Nuori on erityisopiskelija 
 HOJKS 

 opiskelutavoitteet 

 

→ Nuori ei ole erityisopiskelija  

 opintojen tukeminen 

OPISK, EROPE 

→ Nuori tulee ohjatusti tuetum-
paan opiskeluun 

→ Tutustumiskeskusteluja oppi-
misen ja opiskelun asioista, 
sekä arjen toimintojen tuen 
tarpeesta 
 

OPISK 

→ Opinnot etenevät 

→ Yleensä tavoitetaso T1 

→ Erityisopiskelijalla usein 

yksilöllinen tavoitetaso 

OPISK, EROPE, MOAS, HU 

→ Yhteistyö 

 ammattiopettajien 

 hultajien kanssa 

 

→ Ohjaaminen eri yhteistyötaho-
jen asiakkaaksi tai yhteistyös-
sä heidän kanssaan, esim. et-
sivä nuorisotyö, sosiaalitoimi, 
nuorisopsykiatrian poli-
klinikka, a-klinikka 
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Ammattiopisto Lappia, toimintaohje oppimispaja Majakka (opiskelijalle)       
 
 
 
 
 

 

 

Liite 6 
Toimijat 

RO 
OPISK. 
EROPISK. 

OPO OPE MOAS HU OPSIHT ET KU KJOHT YA EROPE (ERVA) 

 
ryhmä-
ohjaaja 

opiskelija & 
erityisopisk. 

opinto-
ohjaaja 

ammattiainei-
den opettaja 

monialainen 
asiantuntija- 
ryhmä 

huoltajat 
opinto- 
sihteeri 

etsivää nuoriso-
työtä tekevät 

kuraattori 
koulutus-
johtaja 

YA 
 opettaja 

erityis-
opettaja 

erityisopetuk-
sesta vastaava 

Majakan merkitys 

 Opiskelijalle mahdollistuu 
yksilöllinen opiskelupolku 

 Opiskelun rytmitys voidaan 
yksilöllistää 

 Opiskelijan arjen tuki mah-
dollistuu 
 

OPISK 

Yksittäistä opiskelijaa koskeva 

opiskeluhuolto (19 §) 

→ Asian käsittely keskustelu 
OPISK, tueksi tapauskohtai-
sesti koottu monialainen asi-
antuntijaryhmä kootaan 
opiskelijan suostumuksella. 
( kirjallinen lupa) 

 
Sovitut, opinnot tai muu toiminta 

jatkuvat 

 

OPISK 

→ HOJKS-opiskelijan opinnot 
etenevät 

→ Arviointi, tutkinnon osa 
valmistuu 

 

OPISK, RO, EROPE, HU 

→ OPISK tuntee oppimisvaikeutta 

→ Siirtotiedot suosittelevat yksi-
löohjausta 

→ Ryhmänohjaaja tunnistaa nuo-
ren oppimisvaikeudet ja pyytää 
lisätukea erityisopettajalta 

→ yhteistyö huoltajan kanssa 

OPISK 

Nuori tarvitsee HOJKS:in 

→ mahdollistaa yksilölliset opis-
kelusisällöt 

 

kts. HOJKS-käytäntö 

OPISK, EROPE 

→ Nuori opiskelee yleisin tavoit-
tein yksilöohjauksessa 

→ Nuori saa tukea arjen tilantei-

den hallintaan 

OPISK 

Opinnot eivät etene suunnitelmi-

en mukaisesti 

→ Ohjaus-, pohdintakeskustelut 

→ monialainen asiantuntijaryh-
mä 

→ Verkostotapaamisia 

→ Huoltajien näkemys tuodaan 
esiin 

 

OPISK 

→ Opinnot etenevät 
 tutkinnon osa suoritettu 

 arviointi 
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Liite 7 

päiväys:      /     2014                           Suostumus opiskeluhuollon palveluihin                                                                

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 

 3 luvun 19 § 
Yksittäistä opiskelijaa koskevan 
opiskeluhuoltoasian käsittely 
Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä perus-
tuu opiskelijan tai, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hä-
nen huoltajansa suostumukseen.  
Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua tarvitta-
via opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä. Jos alaikäisellä tai muutoin vajaaval-
taisella ei ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, 
huoltaja tai muu laillinen edustaja voi antaa siihen suostumuksen hänen sijastaan. Opiskeluhuolto-
ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asian-
tuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassa pidettäviä tietoja siten kuin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 26 §:n 3 momentissa säädetään. 

 

Opiskelijan nimi _____________________________________________ 

Henkilötunnus  _____________________________________________ 

ryhmä- tai luokkatunnus _____________________________________________ 

 

Asian aihe : 

 

 

 

Monialainen asiantuntijaryhmä: 
Yksilökohtainen opiskeluhuollon monialainen asiantuntijaryhmä muodostetaan opiskelijan asian tarpeen mukaan. 

 

 

 

Suostun asiani käsittelyyn.         

En suostu asiani käsittelyyn.      

 

 

päiväys   /     2014 _____________________________________                   

opiskelija/huoltaja tai muu laillinen edustaja  

 

          

päiväys     /   2014 _____________________________________ 

Asiantuntijaryhmän vastuuhenkilö     
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Toteuttaja 

Ammattiopisto Lappia,  

Kemi-Tornionlaakson  

koulutuskuntayhtymä Lappia 

 

Kohdealue   

Lapin maakunta 

Rahoitus     

Euroopan sosiaalirahasto  

Valtio 

 

Tuen myöntäjä: Lapin ELY-keskus 

Osatoteuttajat 

Itä-Lapin ammattiopisto 

Lapin Ammattiopisto 

Saamelaisalueen koulutuskeskus 

Yhteystiedot 

Projektipäällikkö Merja Liuski, 

puh. 040 566 1889, merja.liuski@lappia.fi 

Ammattiopisto Lappia 

Tietokatu 2, 94600 Kemi 

 

Projektisuunnittelija 

01.08.2013- 30.04.2014  Seija Ovaskainen  

puh. 040 579 2346, seija.ovaskainen@lao.fi 

1.3.2012 –  21.06.2013   Katja Paasivirta  

 

Toimipistejohtaja Ritva Vartianen, 

puh. 020 798 4372, ritva.vartiainen@lao.fi 

 

 

Koulutusjohtaja Tuula Häyrinen,  

puh. 040 512 8773,  

tuula.hayrinen@kemijärvi.fi 

 

 

Apulaisrehtori Maritta Mäenpää,  

puh. 040 568 3111,  

maritta.maenpaa@sogsakk.fi 

 

 

mailto:merja.liuski@lappia.fi
mailto:seija.ovaskainen@lao.fi
mailto:ritva.vartiainen@lao.fi
mailto:tuula.hayrinen@kemijärvi.fi
mailto:maritta.maenpaa@sogsakk.fi
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1.3.2012- 30.4.2014 


