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Esityksen sisältö

• Avata säädösten taustalla olevaa ajattelua opiskeluhuollosta 
yhteisöllisenä toimintana

• Luoda ymmärrystä yhteisöllisestä opiskeluhuollosta ja 
hyvinvointityöstä osana koulun arkea ja opetussuunnitelmaa

• Antaa tietoa yhteisöllisen opiskeluhuollon tilasta eri 
koulutusasteilla (TEA-tiedonkeruut 2015 ja 2016, 
Kouluterveyskysely 2017)

• Luoda katsaus käynnissä / tulossa olevaan opiskeluhuoltoon 
liittyvään kehittämistyöhön eri koulutusasteilla
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Lapsen tarpeet ja yhteisön mahdollisuudet

• Turvallisuuden tarve

• Tarve tulla hyväksytyksi

• Tarve ryhmään 
kuulumiseen

• Tarve tulla kuulluksi

• Tarve oppia ja kehittyä

• Tarve osaamiseen

• Tarve arvostukseen ja 
kiitokseen

• Turvallinen ilmapiiri ja huolenpito

• Pysyvät ja hyvinvoivat aikuiset

• Ryhmän vuorovaikutus ja ystävät

• Välittävä ja kiireetön 
kasvatuskulttuuri

• Opetuksen laatu

• Lapsen vahvuudet ja tarvittaessa 
mahdollisuus yksilölliseen tukeen

• Palaute- ja arviointikulttuuri



Vuorovaikutus opettajien kanssa parantunut
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Alaluokkalaiset pitävät koulunkäynnistä

24.10.2017 Wiss_Luopa_Hyvinvointiareena 5



Opiskeluhuollon perusrakenteet
OPISKELUHUOLLON
SUUNNITELMIA

OPISKELUHUOLLON RYHMIÄ
(monialaisia)

KUNTA
Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma
Paikallinen 
opetussuunnitelma

Opiskeluhuollon käsikirja

Opiskeluhuollon ohjausryhmä

OPPILAITOS
Oppilaitoskohtainen 
opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuollon 
vuosisuunnitelma

Opiskeluhuoltoryhmä (tai muu tehtävään 
soveltuva monialainen oppilaitoskohtainen 
ryhmä)

OPISKELIJA
Opiskeluhuoltokertomus Monialainen asiantuntijaryhmä
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Opiskeluhuolto on yhteisöllistä työtä ja 
yksilöllistä tukea

• Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskelu-
huolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää.

• Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, 
koko yhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona

• Lisäksi opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen 
opiskeluhuoltoon ja opiskeluhuollon palveluihin. 
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Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille

• Kaikkien koulussa oppilaiden kanssa työskentelevien sekä 
oppilashuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja 
työntekijöiden on tehtävissään edistettävä 

• Oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia sekä 

• Yhteistyötä kotien kanssa.

• Koulun henkilökunnalla on ensisijainen vastuu yhteisön 
hyvinvoinnista.
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Yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön käytetyn 
työajan osuus kokonaistyöajasta (%, E-S %)

PO LUKIO AMM.KOUL

• Terveydenhoitajat 15 (15) 10 (15) 10 (10)

• Psykologit 20 (20) 10 (20) 10 (-)

• Kuraattorit 20 (25) 20 (20) 20 (25)

• Rehtorit 35 (40) - -

• Lääkärit 0 (0) 0 (0) 0 (0)
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Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen 
toimintakulttuuria, joka edistää:

Opiskelijoiden

• oppimista, hyvinvointia ja terveyttä   

• sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta 

Opiskeluympäristön 

• terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.
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Yhteisöllinen oppilashuolto koulussa
Perusopetus OPS 2014

• Oppilashuoltosuunnitelma

• Oppilashuoltoryhmä

• Turvallisuus 

Yhteisöllisen 
oppilashuollon rakenteet

• Oppiaineet

• Laaja-alainen osaaminen

• Oppimiskäsitys, -ympäristöt ja työtavat, arviointi ja 
palautekulttuuri

Opetus

• Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat 
periaatteet

Toimintakulttuuri ja 
arvoperusta

• KiVa Koulu, Askeleittain, Friends, Yhteispeli, jne.

• Vertaistoiminta kuten tuki- ja kummioppilastoiminta, 
tutortoiminta, Verso, jne.

Yhteisölliset toimintatavat

• Lasten ja nuorten osallisuus ja kuuleminen

• Yhteistyö huoltajien kanssa

• Oppilashuollon palvelut ja muut yhteistyökumppanit
Osallisuus ja yhteistyö
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Yhteisöllinen opiskeluhuolto lukiossa
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015
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• Opiskeluhuoltosuunnitelmat

• Opiskeluhuoltoryhmät

• Turvallisuus 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon 
rakenteet

• Oppiaineet

• Kurssit ja ryhmät (opiskelutaidot, ajan- ja stressinhallinta, hyvinvointi...)

• Oppimiskäsitys, oppimisympäristöt ja työtavat, arviointi

Opetus

• Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat teemat
Toimintakulttuuri ja 

arvoperusta
• Ryhmäytys ja ryhmänohjaus

• Opintokamu, tutortoiminta, opiskelukunnan hallitus

• Teemapäivät/viikot, läksyhelpit, Yhteisölliset toimintatavat

• Nuorten osallisuus ja kuuleminen

• Yhteistyö huoltajien kanssa

• Opiskeluhuollon palvelut ja muut yhteistyökumppanit
Osallisuus ja yhteistyö



Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat 
periaatteet

Perusopetus OPS 2016

1. Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

2. Hyvinvointi ja turvallinen arki

3. Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

4. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

5. Osallistuminen ja demokraattinen toiminta

6. Vastuu ympäristöstä ja kestävään 
tulevaisuuteen suuntautuminen

7. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

OPS 2016 Esiopetus

1. Kaikille yhteinen esiopetus

2. Oppimisen ja oivalluksen ilo

3. Hyvinvointi ja turvallinen arki

4. Lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana
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Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat teemat
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja 
kasvatustehtävästä. Se tulee näkyväksi yhteisön kaikessa toiminnassa ja sen 
jäsenten tavassa kohdata toinen toisensa. 

1. Oppiva yhteisö

2. Osallisuus ja yhteisöllisyys

3. Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus

4. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
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Näkyvä ja näkymätön toimintakulttuuri

Työn maailma Näkyvä

Perustehtävä

Sisäinen      Näkymätön
maailma

Opitut tavat ja kirjoittamattomat säännöt

Ääneen 
lausuttu

Hiljainen 
tieto



Yhteisöllinen toimintakulttuuri

• Rakentuu yhdessä

• Arvot siirtyvät arkeen

• Osallisuus on aitoa

• Yhteisön vuorovaikutus on välittävää ja myönteistä

• Hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmat ohjaavat 
käytäntöjä

• Kouluyhteisön osaamisen turvaaminen
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Opetus ja opetusjärjestelyt tukevat hyvinvointia

• Oppimisympäristöjen turvallisuus – fyysinen, psyykkinen ja  
sosiaalinen

• Oppiaineet ja laaja-alainen osaaminen

• Tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoittaminen

• Ryhmien ilmapiiri ja hyvinvointi

• Opiskelijoiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen

• Ennakointi ja kiireettömyys 

• Toiminnallisten ja luovien menetelmien käyttö
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Laaja-alainen osaaminen

Perusopetus OPS 2016

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen

2. Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

4. Monilukutaito

5. Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

6. Työelämätaidot ja yrittäjyys

7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Esiopetus OPS 2016

1. Ajattelu ja oppiminen

2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

4. Monilukutaito

5. Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

6. Osallistuminen ja vaikuttaminen
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Oppimiskäsitys 
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Oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia 
sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.

Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja 
innostavat kehittämään omaa osaamista.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, aikuisten ja eri 
yhteisöjen kanssa

Oppiminen on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua ja näiden 
prosessien monipuolista arvioimista

Koska oppilaan minäkuva ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa 
toiminnalleen, oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus on erittäin tärkeää



Hyvinvointia edistävät toimintatavat ja rakenteet

• Toimintamallit erilaisia ongelma- ja kriisitilanteita varten

• Oppimisen ja hyvinvoinnin seuranta

• Opiskeluhuollon ja pedagogisen tuen omat tehtävät sekä yhdys- ja
rajapinnat 

• Yhteistyörakenteet

• Osallisuudelle (oppilaskunta, tuki- ja kummioppilastoiminta,
vanhempainyhdistys jne.)

• Koulun sisäiselle (monialaiselle) työlle

• Opiskeluhuollon ja pedagogisen tuen yhteistyölle

• Siirtymä- ja nivelvaiheisiin

• Sidosryhmäyhteistyölle 



Ryhmien hyvinvointi ja turvallisuus

• Koulu on monimutkainen 
vuorovaikutussuhteiden verkosto

• Ryhmä syntyy yhteisestä 
tehtävästä

• Ryhmä käy läpi omat 
kehitysvaiheensa

• Jos ryhmän perustehtävä 
vaarantuu, tunnedynamiikka 
alkaa ohjata sitä

• Tästä seuraa turvattomuutta, 
työrauhaongelmia ja 
häiriökäyttäytymistä

• Välittävä ja kannustava vuorovaikutus

• Lapsen ja nuoren aito kohtaaminen

• Kiinnostus oppilaiden ja opiskelijoiden 
elämää ja kuulumisia kohtaan

• Aikuisten vuorovaikutuskulttuuri ja 
lasten/nuorten keskinäiset suhteet

• Tunne- ja sosiaalisten taitojen 
opettaminen

• Luovat ja toiminnalliset menetelmät

• Johtajuus ja ryhmädynamiikan 
ymmärtäminen!
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Kohtaamisia kouluyhteisössä

• Mitä sinulle kuuluu?

• Mikä sinulle on tärkeää?

• Mitä haluaisit oppia?

• Miten opit?

• Miksi olet koulussa?

• Miten voit?

Palvelut ovat lapsille ja nuorille ihmisiä
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Opiskelu-
huoltoryhmä

27.1.2015 Marke Hietanen-Peltola 23



Opiskeluhuoltoryhmän kokoontuminen

Koko Suomi
E-S AVI

Perusopetus

Lukio

Ammatillinen 
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Oppilashuoltoryhmän kokoonpano
Perusopetus
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Koko maa

Etelä-Suomen AVI



Opiskeluhuoltoryhmän kokoonpano
Lukio

24/10/2017 Opetushallitus 26

Koko maa

Etelä-Suomen AVI



Opiskeluhuoltoryhmän kokoonpano
Ammatillinen koulutus
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Koko maa

Etelä-Suomen AVI



Koulun monialaisessa opiskeluhuoltoryhmässä 
käsiteltyjä aiheita lv. 2015–2016
Koulujen prosenttiosuudet
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Lukion monialaisessa opiskeluhuoltoryhmässä 
käsiteltyjä aiheita lv. 2015–2016
Lukioiden prosenttiosuudet
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Ammatillinen koulutus: Toimipisteen 
opiskeluhuoltoryhmässä käsiteltyjä sisältöjä lv. 2015–2016. 
Toimipisteiden prosenttiosuudet.
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Opiskeluhuoltoryhmän työskentelystä
Työn tavoitteena on opiskelijan ja yhteisön oppimisen, hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista päätetään paikallisesti

• Koulutuksen tai opetuksen järjestäjä yhteistyössä opiskeluhuollon palveluja 
tuottavien tahojen kanssa

• Johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja

• Voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita 

Työn kohteena ryhmä, luokka, yhteisö, oppimis-/ opiskeluympäristö

Asioiden käsittely yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla

Kirjaaminen on hyvää hallintoa ja oikeusturvaa
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Erikoissairaan-
hoito

Sosiaalitoimi

Terveystoimi

Nuorisotoimi

Liikuntatoimi

Järjestöt

Seurakunta

Poliisi

OPISKELIJA

HUOLTAJA

Muut yhteistyötahot

REHTORI

ERITYISOPET-
TAJA

OPO

OPETTAJA

AVUSTAJAT

MUU HENKILÖSTÖ

LÄÄKÄRI

TERVEYDEN-
HOITAJA

KURAATTORI

PSYKOLOGI

OPISKELUHUOLTO-
RYHMÄ

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimijoita 

Kristiina Laitinen



Opiskeluhuoltoryhmän tehtäviä

Opiskeluhuoltotyön suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi 
oppilaitoksessa

• Opiskeluhuoltoa koskevan tiedon kokoaminen eri lähteistä

• Rakenteiden ja toimintatapojen luominen yhteisölliselle ja ennalta ehkäisevälle työlle

• Opiskeluhuoltoryhmän omien toimintatapojen kehittäminen ja arviointi

• Osallisuudesta huolehtiminen (ml. opiskelijat, huoltajat, yhteistyökumppanit)

• Opiskeluhuoltosuunnitelman valmistelu 

• Muiden opiskeluhuoltoa koskevien suunnitelmien valmisteluja päivittäminen 
(lukuvuosisuunnitelma, kriisi- ja kiusaamisen vastainen suunnitelma, jne.)

• Opiskeluhuollosta tiedottaminen

• Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön seuranta ja arviointi
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Opiskeluhuoltoa 
koskevaa
tietoa

Opiskelu-
huoltotyö 
perustuu
tietoon

Koulu-
terveys-
kysely TEA-

tiedon-
keruu

KiVa-tilanne-
kartoitus

Terv. ja turv.  
tarkastukset

Hyvinvointi-
profiili

Laajojen 
terveys-

tarkastusten
yhteenvedot

Asiakas-
palvelu-

kartoitukset
yms.

Henkilöstön 
näkemys, 

ml. palvelut

Opiskelijoilta 
ja huoltajilta 
saatava tieto

Yhteistyö-
tahojen 
näkemys
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Yhteisöllinen työ kuuluu koulun rakenteisiin ja 
arkeen
• Johtokunta

• Johtoryhmä/ -tiimi

• Koulun muut tiimit (opettajien tiimit, luokkatasotiimit, ainetiimit, jne.)

• Työryhmät / kehittämisryhmät

• Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

• Kriisiryhmä

• Oppilaskunnan hallitus

• Vanhempainyhdistys

• Ja niin edelleen….
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Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin 
tukena
Yhteisöllisen hyvinvointityön vahvistaminen ja kehittäminen, mm.

• Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltotyöryhmän työskentelymalli 

• Eri koulutusasteille, ml. esiopetus

• Paikallinen ja kansallinen työ

• Monialaista ja osallistavaa työryhmätyöskentelyä

• Kentältä hyviä käytäntöjä (myös arviointitiedon hyödyntämisestä ohr:n
toiminnassa)

Kooste koulujen/oppilaitosten yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön (aluksi) 
Kouluterveyskyselyn ja TEA-tiedonkeruun tuloksista.

Kiusaamisen ja häirinnän vastaisen toiminnan vahvistaminen
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Kiusaaminen

Kiusaaminen vähenee Suomen peruskouluissa jatkuvasti ja 
tasaisesti 
Kouluterveyskysely

• Toisten kiusaaminen on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2008-2009 (alle 
puoleen) 

• Vastaavasti kiusattujen % osuudet vähentyneet tasaisesti
• Yläkoulussa kiusattuja ja muita kiusaavia oppilaita ei ole tällä 

vuosituhannella ollut kertaakaan niin vähän kuin nyt!
• Ongelmana ns. syrjivä kiusaaminen

Kiusaamisen ehkäisy ja koulurauha - työryhmä (OKM, 
31.12.2017)

37

:



Koulukiusaamisessa laskeva suunta
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Kiusaamisen vastainen työ on prosessi

Ennalta 
ehkäisy

Yhteisöllinen 
oppilashuolto

Puuttumi-
nen

Seuranta

Seurausten 
arviointi ja 
tuki

Yksilökohtai-
nen oppilas-
huolto

Koulun ulko-
puoliset tahot

39Kirjaaminen

Yhteistyö kotien kanssa



Esiopetuksen oppilashuollon kehittäminen

Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. Kehittämisryhmän loppuraportti. 
OKM julkaisuja 2017:34

• Kehittämisehdotus 2: Luodaan toimintamalleja varhaiskasvatuksessa 
toteutettavan lapsen kehityksen ja oppimisen tuen ja esiopetuksen 
oppilashuollon kehittämiseksi sekä kehitetään toimintamalleja kehityksen ja 
oppimisen tuen jatkumon toteuttamiseksi.

• Kootaan valtakunnallisesti monialainen työryhmä, jonka tehtävänä on esiopetuksen 
oppilashuollon mallin laatiminen. 

• Mallissa tulee huomioida monialainen työ ja tietosuoja sekä lasten ja vanhempien 
osallisuus.

• Hyödynnetään jo tehtyä paikallista kehittämistyötä.
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Esiopetuksen oppilashuollon kehittäminen

Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren 
hyvinvoinnin tukena

• Esiopetukseen (yksilökohtaisen) oppilashuollon malli

• Esiopetuksen yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän 
työskentelymalli

• Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen oma kiusaamisen vastainen 
ohjelma.
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Uusi lukio -ohjelma

Kokoaa lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpiteet yhteiseen 
viitekehykseen

1. Lukiokoulutuksen lainsäädännön uudistaminen

2. Pedagogiikan, oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen (Luke-verkosto)

3. Ylioppilastutkinnon uudistaminen 

4. Opinto-ohjaus ja oppimisen tuki

5. Toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyö

6. Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus

7. Opettajankoulutus

Mitä lainsäädännöllisiä uudistuksia tarvitaan? HE 2018.
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Ammatillinen koulutus uudistuu – myös 
opiskeluhuolto muuttuu

Uusi lainsäädäntö voimaan 1.1.2018

Muutosten vaikutuksia opiskeluhuoltoon, mm.

• Ei jakoa nuoriin/aikuisiin

• Oppimisympäristöt

• HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma)

• 50 000 uutta opiskelijaa palvelujen piiriin

• 49 uutta psykologia ja 62 kuraattoria
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Tapa tehdä työtä muuttuu
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Palveluiden
resursointi

Osaamisen

turvaaminen

ja

jakaminen

Organisaation
sisäinen

yhteistyö

Organisaation
rajat ylittävä

yhteistyö

Työtilat ja
työvälineet

Hallinnollinen
organisointi ja

johtaminen

Sähköinen

vuorovaikutus

ja

dokumenttien

hallinta

Opiskelu-

huolto

Työ-
menetelmät
ja -prosessit



Kiitos!


