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1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat 
opiskeluhuoltopalvelut 11 
 
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 

terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä 

lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa 

tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 

tarkoitettu opiskelijahuolto.  

 

Pöytyän kunnan kouluissa oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta 

suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta.  

 

 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon on kirjattu oppilashuoltoa koskeva 

osuus2 

 paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta3 sekä  

 koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma4 

 

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma on laadittu yhteistyössä koulun henkilöstön, 

oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Suunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun 

kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma hyväksytään Pöytyän kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan 

noin viiden vuoden välein.5 

 
Pöytyän kunnan väliluku on 8 573 (huhtikuu 2013), ikäjakauma on seuraava:  

 0-6 v. on 8,87 %   7-15 v. on 10,77 %  16–29 v 13,33 %  30–64 v. 44,94 % 

65–74 v. 11,53% ,  75-84 v. 6,93%  ja yli 85 v. 3,64 %.  

Elisenvaaran lukiossa on opiskelijoita syyslukukauden 2014 alussa 132. Yli 60% opiskelijoista 

on kotikuntana Pöytyä, melkein kolmanneksella Aura ja lisäksi opiskelijoita on Tarvasjoelta, 

Oripäästä ja Turusta.  

 

Pöytyän kunnassa on opettajia 96, joista päätoimisia Elisenvaaran lukion opettajia on 10.  

Pöytyän Kansanterveystyön kuntayhtymä tuottaa kouluterveydenhuollon palvelut. Pöytyän 

kunnan sivistystoimi vastaa koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista. 
  
 

Pöytyän kunta on mukana perustettaessa 1.8.2014 alkaen opetuksen ja koulutuksen 

järjestäjäkohtaista, opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja 

                                                           
1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 1-kohta 
2 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom. 
3 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003) 
4 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 
5 Lastensuojelulaki 12 § 1 mom. 
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arvioinnista vastaavan monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmää. Ohjausryhmä perustetaan 

yhteistyössä Loimaan alueen kuntien kanssa, joita ovat Aura, Pöytyä, Loimaa, Oripää, Koski 

TL, Marttila ja Tarvasjoki.(31.12.2014 asti) 

 

Lisäksi perustetaan koulun ja opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta 

ja arvioinnista vastaava oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä jokaiselle koululle. 

Yksittäisen oppilaan tai opiskelijan taikka tietyn oppilas- tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen 

selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvien asioiden käsittelemistä 

varten kootaan tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä. 

 

2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat6 
 

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko 

kouluyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista 

vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, 

turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon edistäminen kuuluu kaikille 

kouluyhteisössä työskenteleville osana heidän päivittäistä toimintaansa.  

 

Opiskeluhuollossa siirretään painopistettä ongelmien ratkaisemisesta ennaltaehkäisyn 

suuntaan. Ennaltaehkäisyn keinona on ennen muuta ns. yhteisöllinen opiskeluhuolto, jolla 

halutaan tukea koko kouluyhteisöä.  

 

Koulutuksen järjestäjän toimesta opiskeluhuollon yleistä suunnittelua, kehittämistä, ohjausta 

ja arviointia varten perustetaan monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä ja Elisenvaaran 

lukioon koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä, joka vastaa koulun opiskeluhuollon 

suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.  

 

Opiskeluhuollon ohjausryhmä ja Elisenvaaran lukion opiskelijahuoltoryhmän 

toimintatavat ja käytännöt  

 

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, 

kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista ennaltaehkäisevästi. Ryhmä selvittää Pöytyän 

kunnan oppilashuollolliset tarpeet oppilailta, henkilöstöltä ja huoltajilta.  

 

Elisenvaaran lukion opiskeluhuoltoryhmä vastaa koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, 

kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa 

opiskelijahuollolliset toimenpiteet koulun tasolle (esim. teemapäivät, tapahtumat, hankkeet). 

Ryhmän puheenjohtajana toimii koulun rehtori. Muina jäseninä siihen kuuluvat 

kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, opinto-ohjaaja ja koulukuraattori. Tarvittaessa 

ryhmän työskentelyyn voivat osallistua myös muut opiskeluhuoltotyöhön osallistuvat. Ryhmä 

voi kuulla myös muita asiantuntijoita. Ryhmä kokoontuu noin kerran jaksossa. 
 

                                                           
6 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta 
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Elisenvaaran lukion opiskeluhuoltoryhmän vastuualueina mm.:       
Rehtori 

 vastaa opiskelijahuollon koordinoinnista ja organisoinnista  

 kehittää toimintakulttuuria 

 korostaa opiskelijoiden huoltajien yhteistyövelvoitetta  

 

Opinto-ohjaaja  

 tukee nuoren opiskelijan kasvua ja kehitystä  

 edistää opiskeluvalmiuksia ja kehittää elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja 

ja taitoja  

 vastaa opinto-, koulutus ja urasuunnitelmia koskevasta ohjauksesta   

 osallistuu nivelvaiheyhteistyöhön 

 

Kouluterveydenhoitaja  

 vastaa opiskelijan fyysisen ja psyykkisen kasvun sekä kehityksen seuraamisesta 

 vastaa määräaikaistarkastuksien toteuttamisista 

 antaa esiapua ja ohjaa oikeaan hoitoon 

 

Kuraattori 

 tukee opiskelijaa opiskeluun ja elämäntilanteiden muutoksiin liittyvissä tilanteissa 

 seuraa poissaoloja  

 toimii tarvittaessa opiskelijan tukena myös koulun ulkopuolissa ongelmissa 

 työskentelee myös yhteistyössä huoltajien kanssa  

 tekee yhteistyötä lastensuojelun, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kanssa   

 

Koulupsykologi 

 auttaa opiskelijaa opiskeluun, ihmissuhteisiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvissä 

asioissa 

 vastaa psykologisista tutkimuksista, tukemisesta, ohjauksesta ja neuvonnasta  

 työskentelee myös yhteistyössä huoltajien kanssa 

 tekee yhteistyötä lastensuojelun, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kanssa   
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Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko- opintojen 
suunnittelussa 

 
Ohjauksen ja oppilashuoltotyön yksi keskeisistä tavoitteista on tukea niitä opiskelijoita, joilla 

on opiskelussaan vaikeuksia. Opiskelijoita tuetaan myös silloin, kun he siirtyvät kouluasteelta 

toiselle. Siirtymiin liittyy erityisesti sosiaalisen tuen tarve ja tiedon kulun haasteet.  

 

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata opiskelijaa lukio-opiskelussa sekä auttaa häntä 

opiskelutaitojen kehittämisessä ja pyrkiä ennaltaehkäisemään opintoihin liittyvien ongelmien 

syntymisessä. Lisäksi jokaisen opettajan tehtävänä on opiskelijoiden persoonallisen kasvun, 

kehityksen ja osallisuuden tukeminen.  Lukuvuoden aikana kaikille opiskelijoille ja huoltajille 

annetaan ohjausta ja tietoa, kuinka ohjaus on lukiossa järjestetty sekä miten on hoidettu 

opiskeluun, opiskelijahuoltoon ja tukipalveluihin liittyvät asiat koulukohtaisesti. 

 

Lukuvuoden mittaan järjestettävissä henkilökohtaisissa tapaamisissa, vanhempainilloissa ja 

muissa tapaamisissa opettajat käyvät läpi opiskeluun ja valintoihin liittyviä kysymyksiä 

yhdessä huoltajien kanssa. 

 

Nivelvaiheissa oppilaiden tukena on myös etsivä nuorisotyöntekijä, jonka työn tavoitteena on 

olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen 

aikuiskontaktiin. Etsivän nuorisotyön palvelut Pöytyän kunnassa toteutetaan yhteistyössä 

Auran kunnan kanssa. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja 

kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena 

tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden 

ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä 

nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. 

 

Jatko-opintojen tavoitteena on löytää jokaiselle opiskelijalle oma urapolku, jonka suunnittelu 

alkaa lukion kurssivalinnoista, jatkuu ylioppilaskirjoitusten suunnittelulla ja päättyy omaan 

jatko-opiskelusuunnitelmaan.  

 

Opiskeluyhteisön ja ympäristön terveys, hyvinvointi ja turvallisuus 

Turvalliseen opiskeluympäristöön kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. 

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden 

takaaminen kaikissa tilanteissa.  Elisenvaaran lukiolle on laadittu turvallisuussuunnitelma, 

joka on yhteinen samassa rakennuksessa toimivien Elisenvaaran koulun, kirjaston ja 

kansalaisopiston kanssa ja sisältävät toimintaohjeet erilaisissa turvallisuuteen liittyvissä 

tilanteissa.  

Erilaisten suunnitelmien laatiminen ja ajan tasalla pitäminen on tärkeä osa turvallisuuden 

ylläpitämistä ja varautumista vaara- ja kriisitilanteissa toimimiseen. Koulun on huolehdittava 

siitä, että ajantasaiset suunnitelmat saatetaan toimijoiden tietoon. Kaikkeen 

turvallisuustyöhön kuuluu yhteisön jäsenten sitouttaminen yhteisiin periaatteisiin ja yhteisön 

toimintatapoihin. Koulussa huolehditaan siitä, että kaikki yhteisössä toimivat – myös ne 
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ryhmät, jotka saattavat kuulua ulkoistettuihin toimintoihin - ovat saaneet tarvitsemansa 

tiedot, perehdytyksen ja koulutuksen ja että taitoja on harjoiteltu.  

 

Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelulain (763/94) 45 §:n perusteella kouluissa 

tehdään tarkastukset kolmen vuoden välein. Ryhmään kuuluvat rehtorit, terveydenhoitaja, 

kuraattori, työterveyshoitaja, oppilaiden edustajat, kiinteistöhuollon edustajat, 

työsuojelupäällikkö. Poistumisharjoitukset tehdään vuosittain syksyllä ja keväällä ja 

mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä palo- ja pelastustoimen kanssa.  

 

Koulun arkipäivässä opiskelijoiden turvallisuudesta huolehditaan monin tavoin. Tärkeitä ovat 

yhteiset säännöt ja valvonta. Turvallisuutta tuovat kaikista välittäminen, riittävä tiedonkulku, 

järjestyssääntöjen noudattaminen ja koulun ja kodin yhteistyö.  

 

Yhteistyö opiskelijoiden ja huoltajien kanssa7  
 
Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajalla on 

oikeus yhteistyöhön koulun kanssa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Huoltajalla on oikeus 

tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä, jos nuoren opiskelu järjestetään erityisin 

opetusjärjestelyin. Lisäksi huoltajalla on oikeus tulla kuulluksi ennen kurinpitorangaistuksen 

antamista alaikäiselle opiskelijalle. Huoltajalla on oikeus seurata opetusta, joka on julkista. 

 
Lukiossa toimii oppilaskunta, jonka yhtenä tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä 

opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Oppilaskunnan hallituksen edustajat ovat läsnä 

opettajien kokouksissa.  Luokat ovat mukana koulun juhlien ja tapahtumien järjestelyissä. 

Oppilaskunnan hallitus pitää jatkuvasti yhteyttä rehtoriin. 

 
Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä  
 
Terveysneuvonnalla pyritään lisäämään opiskelijoiden ymmärrystä omasta terveydestään 

ja terveyttä edistävistä valinnoista. Terveystiedon opetuksessa voidaan käyttää 

terveysneuvontaa ja siihen liittyviä materiaaleja.  
 

Opiskeluun osallistuminen, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin puuttuminen  
 

Elisenvaaran lukion kouluhallinto-ohjelmana on Primus – tuoteperhe. Wilma on Primuksen ja 

Kurre 7:n yhteinen www-liittymä. Wilmalla valitaan kursseja, arvioidaan, merkitään 

poissaoloja, selataan työjärjestyksiä ja ilmoittaudutaan ylioppilaskirjoituksiin sekä 

kirjoitetaan viestejä. Liittymää voivat käyttää niin opiskelijat, huoltajat, opettajat kuin muukin 

henkilökunta. Kullekin käyttäjäryhmälle määritellään asiat, joita he pääsevät Wilman kautta 

tekemään ja näkemään. Opiskelijan on mahdollista määritellä huoltajille oikeus nähdä hänen 

tietojaan Wilmasta, vaikka on tullut täysi-ikäiseksi.  

 

                                                           
7 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 3-kohta 
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Jos opiskelija sairastuu ja joutuu olemaan poissa, tulee poissaolosta ilmoittaa viipymättä esim. 

puhelimitse, tekstiviestinä tai Wilma-viestinä. Lomamatkoja suositellaan sijoittamaan 

koulujen loma-aikoihin. Ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin tulee pyytää lupa etukäteen. 

Ryhmänohjaaja voi myöntää luvan enimmillään kolme (3) päivää kestäviin lomiin. Pidemmät 

lomat anotaan rehtorilta. 

 
 
Esteetön opiskeluympäristö, tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen 
ja hoitoonohjaus  
 
Tapaturmia ehkäistään kartoittamalla riskit ja vaaranpaikat muun muassa sisätiloissa ja 

piha—alueella. Eri turvallisuushaasteiden kartoittamiseksi ympäristöä tarkastellaan myös 

erilaisten käyttäjien ja siellä harjoitettavan toiminnan näkökulmasta.  

 

Tapaturmien ehkäisemiseksi on laadittu riskiarviointi, joka päivitetään säännöllisesti. Koulun 

kriisisuunnitelmassa on nimetty ensiaputaitoiset työntekijät ja heidän ensiaputaitonsa 

pidetään ajan tasalla. Hoitoa tarvitseva opiskelija ohjataan kouluterveydenhoitajalle tai 

terveysasemalle tai vakavissa tapauksissa tilataan ambulanssi. Koululla on vakuutus, joka 

korvaa koulutapaturmasta johtuvat kulut. Koulutapaturmasta tehdään aina ilmoitus.  

 

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön 

puuttuminen 

 

Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Hallussapito- ja käyttökielto on 

kirjattu koulun järjestyssääntöihin. Koulun järjestyssäännöistä informoidaan opiskelijoita ja 

heidän huoltajiaan lukuvuosittain. Tupakkatuotteiden hallussapitoon ja käyttöön kouluaikana 

puututaan koulun ojentamiskeinoin järjestyssääntörikkeenä.  

 

Tupakkatuotteiden käyttö on kielletty alle 18 –vuotiaille opetusta antavien oppilaitosten 

sisätiloissa sekä käytössä olevilla ulkoalueilla. Koulutuksen järjestäjä asettaa näkyville 

tupakointikieltoa osoittavat opasteet sekä koulujen sisätiloihin että koulujen käytössä oleville 

ulkoalueille. Opasteet ovat ohjeena myös koulujen iltakäyttäjille sekä muille koulussa 

asioiville. Koulun rehtori ja opettajat ovat velvollisia puuttumaan koulun alueella 

tupakoimiseen. 

 

 Päihdestrategiaan on kirjattu ennalta ehkäisevä päihdetyö, toimenpiteet, varhainen 

puuttuminen sekä päihdeasioissa tehtävä yhteistyö. Opiskelijahuollon rooli päihdetyössä on 

päihteidenkäytön varhainen tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja hoitoonohjaus.  

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin. 

Teemoja käsitellään opiskelijoiden kanssa oppiaineiden kursseilla (terveystieto) ja 

kouluterveydenhuollon tarkastuksissa sekä vanhemmille suunnatuissa vanhempainilloissa 

moniammatillisesti (esim. koulun terveydenhoitaja ja kuraattori).  
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Yhteistyö ja käytänteet lukion terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön 
hyvinvoinnin tarkastuksissa 
 
Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluu  

o opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja 

edistäminen 

o opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön 

hyvinvoinnin edistäminen 

o terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille mukaan lukien 

mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto 

o opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä 

opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen. 

 

Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään kunnassa sijaitsevien oppilaitosten 

opiskelijoille riippumatta heidän asuinkunnastaan ja ne ovat käytettävissä myös 

työharjoittelun aikana. Opiskeluterveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille. Sen jälkeen 

maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti osassa palveluja. Terveystarkastukset ovat 

maksuttomia kaikille. 

 

Määräaikaiset terveystarkastukset ja terveysneuvonta  

 

Lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville järjestetään 

terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä ja lääkärin tarkastus ensimmäisenä tai toisena 

opiskeluvuonna. Tarkastuksessa on tärkeä saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja 

hyvinvoinnista sekä ohjata opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota 

kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin. 

Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta. 

 

Terveyden edistämisen lisäksi tarkastusten tavoitteena on tunnistaa erityistä tukea 

tarvitsevat opiskelijat varhain. Erityisen tuen tarvetta voivat aiheuttaa esimerkiksi nuoren 

krooninen sairaus, mielenterveys- ja päihdeongelmat, kiusaaminen, oppimisvaikeudet, 

vanhempien sairaus, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, läheisväkivalta ja 

vaikeudet perheen tai nuoren toimeentulossa. Tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä 

muun opiskelijahuollon, opettajien ja hoitotahojen kanssa. Huoltajien kanssa tehtävä 

yhteistyö on myös tärkeä tuki nuoren selviytymisessä. Salassapitosäädökset ohjaavat tietojen 

siirtokäytäntöjä. Opiskeluterveydenhuolto tukee nuorta omalta osaltaan yhdessä tehdyn 

suunnitelman mukaisesti. 

 
Kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
edistäminen  
 
Yhteisöllistä ennaltaehkäisevää työtä opiskeluterveydenhuolto tekee yhdessä oppilaitosten, 

opiskelijajärjestöjen ja muiden opiskeluyhteisön hyvinvointiin vaikuttavien tahojen kanssa. 

Opiskeluterveydenhuolto on mukana oppilaitoksen hyvinvointiohjelman ja erilaisten 



10 
 

 

riskitilanteiden toimintaohjeiden laatimisessa sekä opiskelijahuoltoryhmän toiminnassa. 

Myös joka kolmas vuosi tehtävä opiskeluympäristön ja – yhteisön terveellisyyden ja 

turvallisuuden tarkastus tehdään laajassa yhteistyössä oppilaitoksen, opiskelijoiden, 

opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, 

työsuojeluhenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. 

 

 
 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä8 

 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten 

tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. 

Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti, 

psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. Pöytyän kouluissa on 

voimassa päivitetyt järjestyssäännöt sekä asiaan liittyviä suunnitelmia 

mm.turvallisuussuunnitelma ja suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä.  

 
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa  
 
Pöytyän kouluille on laadittu kriisivalmiussuunnitelma, jossa määritellään toiminta äkillisissä 

kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Kriisisuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä tarvittavien 

viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat 

ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma 9 

 

Kriisityön tavoitteet  

 

Koulun kriisityön tavoitteena on tunnistaa kriisit ja toimia niissä nopeasti, tehokkaasti ja 

hallitusti. Kriisisuunnitelman avulla koulu vahvistaa yhteisön ja sen jäsenten kykyä selviytyä 

vaikeista tilanteista ja siten myös tukea koulun henkilöstön jaksamista. Kriisin selvittäminen 

koulutasolla on välttämätöntä, koska koulu on aina merkittävä paikka lasten ja nuorten 

elämässä. Kouluyhteisö ja sen jäsenet voivat muodostaa vahvan suojaa ja turvaa antavan tuen 

kriisin kohdanneille.  

 
Tiedottaminen kriisitilanteissa  
 
Henkilö, joka on saanut tiedon tapahtuneesta, tiedottaa siitä rehtorille, tai jos rehtori ei ole 

paikalla vararehtorille.  

 

Vastuu kriisitilanteissa 
 

                                                           
8 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2. mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 mom. (1267/2013) 
9 Pelastuslaki (379/2011) 15 § ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta  

(407/2011) 1 ja 2 §  
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Kokonaisvastuu kuuluu rehtorille, joka informoi opettajakuntaa, oppilaita ja muuta koulun 

henkilökuntaa tapahtuneesta. Rehtori antaa opettajalle ohjeita ja oikeata tietoa tapahtuneesta 

huhujen ehkäisemiseksi ja tiedottaa vanhemmille. Rehtori kutsuu kriisiryhmän avukseen ja 

hoitaa tarvittaessa yhteydet poliisiin ja tarvittaessa yhteydet lehdistöön. Kriisitilanteessa 

toimintavastuu on aluksi läsnä olevalla aikuisella. Jokaisella yhteisön jäsenellä on velvollisuus 

auttaa ja jokaisella on oikeus saada apua. Vakavan kriisin selvittelyn ja käsittelyn hoitaa 

koulun kriisiryhmä (rehtori, kouluterveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi ja opinto-

ohjaaja).  

 
Kriisiryhmän tehtävät ovat seuraavat: 
 

 selvittää tosiasiat, sopii jatkotoimien organisoimisesta ja tiedottamisesta 

 miettii tarvittavien toimien laajuuden, delegoinnin ja koordinoinnin, harkitsee 

ulkopuolisen avun ja konsultaation tarpeellisuuden  

 tiedottaa koulun henkilökunnalle asiasta  

 päättää kuka vastaa tiedottamisesta koulun ulkopuolella (jos on kysymys 

henkilökriisistä, on tiedottamisesta ja asian käsittelytavasta sovittava perheen kanssa ) 

 päättää kuka kertoo ja miten koulun oppilaille sekä suunnittelee, millä tavoin estetään 

huhujen leviäminen 

 huolehtii, ettei kukaan jää yksin vaikeassa tilanteessa ja kannustaa kuuntelemaan ja 

keskustelemaan asioista myös kotona 

 vastaa koulun kriisivalmiudesta ja järjestää tarvittaessa koulutusta 

 
 

3. Yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestäminen10 

 

Elisenvaaran lukiossa yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskelijahuollon 

palvelujen järjestämiseen liittyvien asioiden käsittelemistä varten kootaan tapauskohtaisesti 

monialainen asiantuntijaryhmä.  

 

Monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa tarpeelliseksi 

katsomiltaan asiantuntijoilta. Konsultaatiota pyytävä saa ilmaista salassa pidettäviä tietoja. 

Tietoja saa antaa, jotka ovat välttämättömiä virka-aputehtävän, toimeksiannon tai omaan 

lukuun muutoin suoritettavan tehtävän suorittamiseksi, muitakin tietoja saa antaa, jos niiden 

poistaminen suuren määrän tai verrattavan syyn vuoksi ei ilmeisesti ole 

tarkoituksenmukaista. Annettujen tietojen salassapidosta ja suojaamisesta on varmistuttava 

asianmukaisesti.  

 

                                                           
10 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta 
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Opiskelijan omat toivomukset on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja 

ratkaisuissa. Alaikäisellä on oikeus kieltää huoltajaa tai muuta laillista edustajaa 

osallistumasta itseään koskevan asian käsittelyyn ja saamasta häntä koskevia tietoja 

painavasta syystä, jos se ei ole selvästi vastoin hänen etuaan. Arvion edun vastaisuudesta 

tekee opiskelijahuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Opiskelijan asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu opiskelijan 

suostumukseen. Opiskelijan suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua 

tarvittavia opiskelijahuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan läheisiä. Suostumus on aina 

yksilöity ja kirjallinen. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä 

opiskeluhuollon palveluja.  

 

Opiskeluhuollon kertomukset ja rekisterit  

 
Kun yksittäisen opiskelijan opiskelijahuollon asiaa käsitellään monialaisessa 

asiantuntijaryhmässä, asiantuntijaryhmän vastuuhenkilökirjaa tarpeelliset tiedot 

opiskelijahuoltokertomukseen.  Opiskelijahuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon 

aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan yksittäisen opiskelijan:  

 
*nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen 
opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot;  

*asian aihe ja vireillepanija;  

*opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimet;  

*tiedot asian käsittelystä opiskelijahuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet 
henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma 
sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot;  

*toteutetut toimet;  

*kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa.  
 
Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi 

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

Yksilötapaamiset kirjataan potilasasiakirjoihin tai asiakasrekisteriin. Koulutuksen järjestäjä 

ylläpitää koulujen opiskeluhuollon rekisteriä, johon tallennetaan opiskeluhuollon ja muut 

siihen liittyvät asiakirjat. Koulutuksen järjestäjä määrittelee rekisterille vastuuhenkilön. Tämä 

vastuuhenkilö määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet rekisterin tietoihin ja päättää 

tietojen luovuttamisesta tilanteessa, jossa niitä pyytävällä on siihen lakiin perustuva oikeus. 

 

 
 

4. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen11 
 
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaisesta oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, 

kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmä.  

                                                           
11 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 5-kohta 
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Koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa 

koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Vastuu ryhmien toiminnasta on rehtoreilla, jotka 

kokoavat ryhmien toiminnasta palautetta opiskelijoilta, opettajilta, huoltajilta sekä eri 

opiskeluhuollon toimijoilta. Opiskeluhuollon toimintaa arvioidaan ohjausryhmässä 

lukuvuoden päättyessä. Keskeisistä tuloksista tiedotetaan opiskelijoille, huoltajille ja 

yhteistyötahoille.  

 

Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 

oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon 

kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta.12 

 
 

 

5. Liitteet  
 
Liitteet päivitetään opetushallituksen ohjeiden mukaan ja päivitys tehdään kouluittain tai 
mahdollisuuksien mukaan koko kunnan yhteisenä. 

 
Pelastussuunnitelma ja kriisisuunnitelma 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 
häirinnältä 
Erityistilanteiden toimintamalli  
Päihdestrategia 
Tasa-arvosuunnitelma  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 26 § 1 mom.   


