
Mihin tarpeeseen kehittämistyö vastaa? Miten kehitettiin?

Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelu, toteuttaminen ja 
kehittäminen vaihtelee oppilaitosten välillä.

Pääkaupunkiseudun LAPE-opiskeluhuollon kehittämiseen 
osallistuville esiopetusyksiköille, peruskouluille ja oppilaitoksille 
tehdyssä kyselyssä (9/2017) 30 % ilmoitti, että yhteisöllisessä 
opiskeluhuollossa ei ole käytössä vuosikelloa.

Yhteinen vuosikello tuo suunnitelmallisuutta ja 
yhdenmukaisuutta yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen.

Vuosikello toimii hankekuntien ja yksiköiden yhteisenä pohjana, 
jota oppilaitokset täydentävät itse.

Vuosikelloa työstettiin yhteisöllisen opiskeluhuollon 
kehittämisryhmässä ja oppimisverkostotilaisuudessa 
(8.12.2017). 

Kehittämisen tuloksena valmisteltiin mallit, joita on 
pilotoinneista saatujen palautteiden perusteella 
muokattu.

Opiskeluhuollon vuosikello 
(esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio)

- Vuosikello on yhteinen työkalu ja pohja, jota kunnat ja yksiköt voivat tarkentaa ja täydentää (lisätä omia yksikkökohtaisia 
toimintatapoja ja rakenteita)

- Vuosikello kehitettiin osana pääkaupunkiseudun LAPE-hanketta (lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma) 2017-2018



Esiopetus
Elo Syys Loka Marras Joulu

Yhteisöllinen 
opiskeluhuolto

• Käydään läpi eri toimijoiden 
roolit opiskeluhuollossa, 
yhteiset lait, toimintaa ohjaavat 
suunnitelmat ja käytännöt 

• Opiskeluhuoltotyön suunnittelu 
(yksikkö- tai aluekohtainen), 
tavoitteet ja toimenpiteet (mm. 
opiskeluhuoltosuunnitelma)

• Ryhmäytysprosessin
aloittaminen  jatkuu koko 
vuoden

• Huoltajien ja lasten 
osallistamisen suunnittelu

Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

• Opiskeluhuoltoryh
män kokous 
(yksikkö- tai 
aluekohtainen): 
esille nousevat 
ilmiöt

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

- Alkusyksyn aikana (elo-syyskuu) vanhempainilta/ -info (osana vanhempainiltaa avataan opiskeluhuollon käytänteitä)
- Koko lukuvuoden aikana kiinnitetään huomiota positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luomiseen (mm. jatkuva ryhmäyttäminen, yksikön 

ja kunnan tapahtumat)
- Opiskeluhuoltotyöhön liittyvien suunnitelmien (mm. opiskeluhuoltosuunnitelma) päivittäminen alkusyksystä
- Lukuvuoden aikana tehdään yhteistyötä lähikoulujen kanssa (mm. koulukohtaiset vierialut ja yhteistoimintatuokiot)

Yksilökohtainen 
opiskeluhuolto

- Opiskeluhuollon asiantuntijoiden kanssa sovitaan alkusyksystä tulevan lukuvuoden konsultaatiokäytänteistä ja niistä tiedotetaan koko 
henkilökuntaa  konsultaatio jatkuu koko lukuvuoden ajan

- Tarvittavat lapsen koulussa tarvitseman tuen arvioinnit kouluvalmiusarvioinnit lukuvuoden aikana

Muuta 
huomioitavaa

- Konsultaatiomahdollisuus yksilökohtaisissa sekä yhteisöllisissä asioissa koko lukuvuoden ajan
- Jatkuvina:

• Akuuttiapu (esim. ryhmäinterventiot)
• Oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä ryhmäkohtaiset käsittelyt
• Varmistetaan  maahanmuuttajataustaisten lasten ja huoltajien erityistarpeiden huomioiminen ja monikulttuurisuusnäkökulma 

esim. Tervetuloa! –toimintatavalla
- Esikoulukohtaisesti sijoitettavat:

• Oppilaiden kuuleminen
• Sosiogrammit
• Lapsiin liittyvän hyvinvointitiedon hyödyntäminen
• Ilmapiiri-hyvinvointi-kiusaamiskyselyt
• Yhteistyö esikoulun sisäisten toimijoiden kanssa (tms.)
• Yhteistyö esikoulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. lastensuojelu, poliisit, järjestöt)



Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Yhteisöllinen 
opiskeluhuolto

• Kevätluku-
kauden 
opiskeluhuol-
totyön
suunnittelu

• Opiskeluhuol
tosuunnitel-
man toteut-
taminen

Opiskelu-
huolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

• Opiskeluhuolto-
ryhmänkokous 
(yksikkö- tai 
aluekohtainen)

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuolto
-suunnitelman 
toteuttaminen

• Esiopetus-vuoden 
arviointi (huoltajat 
ja lapset)

• Opiskeluhuol-lon 
arviointi 
(opiskeluhuoltoryh
män itsearviointi, 
henkilökunta ja 
huoltajat)

• Uusien ryhmien 
muodostamisessa 
huomioidaan 
lapsiin liittyvä 
opiskeluhuol-
lollinen tieto

• Tulevien 
esikoululaisten 
tutustuminen (5-
vuotiaat)

• Vanhempainillat 
uusien 
esikoululaistenvanh
emmille

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

• Tulevien 
esikoululaisten 
tutustuminen 
(5-vuotiaat)

• Vanhempainil-
lat uusien 
esikoululaisten
vanhemmille

• Opiskeluhuolto
-suunnitelman 
päivittäminen

Yksilökohtainen 
opiskeluhuolto

Lasten 
hyvinvointia ja 
tuen tarvetta 
arvioidaan koko 
vuoden

Tapauskohtainen tiedonsiirto opiskeluhuollollisissa asioissa Kouluuntulo-
tarkastukset

Muuta 
huomioitavaa

• Opiskeluhuoltoryhmän kokoukset alueellisesti tai yksikkökohtaisesti säännöllisesti
• Kouluun ilmoittautuminen / esiopetukseen ilmoittautuminen
• Yhteistyö alkuopetuksen kanssa



Perusopetus
Elo Syys Loka Marras Joulu

Yhteisöllinen 
opiskeluhuolto

• Käydään läpi eri toimijoiden roolit 
opiskeluhuollossa, yhteiset lait, toimintaa 
ohjaavat suunnitelmat ja käytännöt (esim. 
toiminta poissaoloissa)

• Opiskeluhuollon toimijoiden (kuraattori, 
psykologi, terveydenhoitaja, lääkäri) syksyn 
suunnittelu  yhteistyön vahvistaminen, 
terveystarkastusten ja lääkärintarkastusten 
vuosiaikataulu

• Opiskeluhuollon toimijat sekä toimintatavat 
tutuiksi oppilaille ja huoltajille

• Opiskeluhuoltotyön suunnittelu ja 
aikatauluttaminen (esim. ryhmä- tai 
luokkatasokohtaiset käsittelyt, 
opiskeluhuoltosuunnitelma)

• Vanhempien osallistamisen suunnittelu
• Vanhempainilta
• Ryhmäyttäminen erityisesti uutena aloittaville 

ryhmille sekä jatkuvana kaikille muille ryhmille 

• Hyvinvointi-
keskustelut 
kaikille 7.-
luokkalaisille 
pienissä 
ryhmissä 
(kuraattori-
psykologi –
työpari)

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

• Kevätluku-
kauden 
suunnittelu 
ja 
syysluku-
kauden 
arviointi

• Opiskelu-
huolto-
suunnitel-
man
toteutta-
minen

- Huomioitava hyvinvointitiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja toteutuksessa
- Alkusyksyn aikana (elo-syyskuu) vanhempainilta/ -info (osana vanhempainiltaa avataan opiskeluhuollon käytänteitä)
- Opiskeluhuoltotyöhön liittyvien suunnitelmien (mm. opiskeluhuoltosuunnitelma) päivittäminen lukuvuoden alussa
- Koko lukuvuoden aikana kiinnitetään huomiota positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luomiseen (mm. jatkuva ryhmäyttäminen, yksikön ja 

kunnan tapahtumat)

Yksilökohtainen 
opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon asiantuntijoiden kanssa sovitaan alkusyksystä tulevan lukuvuoden konsultaatiokäytänteistä ja käytänteistä informoidaan koko 
henkilökuntaa  Konsultaatio jatkuu koko lukuvuoden ajan

Muuta 
huomioitavaa

Jatkuvina:
• Oppilaiden kuuleminen
• Akuuttiapu (esim. luokkainterventio)
• Luokkatapaamisia
• Oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä luokka- tai ryhmäkohtaiset 

käsittelyt
• Laajat terveystarkastukset sekä terveydenhoitajan tarkastusten aikataulujen 

läpikäynti ja ilmiötasoisesti koonnit tarkastuksista
• Varmistetaan  maahanmuuttajataustaisten lasten ja huoltajien erityistarpeiden 

huomioiminen ja monikulttuurisuusnäkökulma esim. Tervetuloa! –toimintatavalla

Koulukohtaisesti sijoitettavat:
• Kouluterveyskyselyn / koulun 

hyvinvointiprofiilin yms. kautta saatavan 
tiedon hyödyntäminen

• Ilmapiiri-hyvinvointi-kiusaamiskyselyt
• Yhteistyö koulun sisäisten toimijoiden kanssa 

(tms. johtoryhmä, tukioppilaat, oppilaskunta)
• Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden 

kanssa (esim. lastensuojelu, poliisit, järjestöt)



Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Yhteisöllinen 
opiskeluhuolto

• Kevätlukukau-
den opiskelu-
huoltotyön 
suunnittelu

• Opiskeluhuol-
tosuunnitelman
toteuttaminen

• MOVE-
mittauksen
tulosten 
analysointi ja 
suunnitelma 
toimenpiteiksi

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuol-
tosuunnitelman
toteuttaminen

Opiskeluhuol-
tosuunnitelman
toteuttaminen

• Vanhempainilta/-
info 
syylukukaudella 
aloittavien uusien 
oppilaiden 
vanhemmille

• Opiskeluhuollon 
toiminnan arviointi 
(oppilaat, huoltajat 
ja henkilökunta)

• Tulevan 
lukuvuoden 
suunnittelu (esim. 
opiskeluhuoltotyö, 
koulun rakenteet)

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Yksilökohtainen 
opiskeluhuolto

Tapauskohtainen 
tiedonsiirto opiskelu-
huollollisissa asioissa 
(yläkouluun ja toiselle 
asteelle siirtyminen)

Koulutulokkaiden 
terveystarkas-
tukset

Muuta 
huomioitavaa

Mahdollisissa ryhmien yhdistämisissä tai uudelleen jakamisessa hyödynnetään opiskeluhuollon asiantuntemusta ja oppilaisiin liittyvää 
opiskeluhuollollista tietoa



Toisen asteen ammatillinen koulutus
Elo Syys Loka Marras Joulu

Yhteisöllinen 
opiskelu-
huolto

• Käydään läpi eri toimijoiden roolit opiskeluhuollossa, 
yhteiset lait, toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja 
käytännöt (esim. toiminta poissaoloissa)

• Opiskeluhuollon toimijoiden (kuraattori, psykologi, 
terveydenhoitaja) syksyn suunnittelu  yhteistyön 
vahvistaminen, terveystarkastusten ja 
lääkärintarkastusten vuosiaikataulu

• Opiskeluhuollon toimijat sekä toimintatavat tutuiksi 
oppilaille ja huoltajille(esim. ryhmäinfot, infotilaisuudet)

• Opiskeluhuoltotyön suunnittelu ja aikatauluttaminen
(esim. ryhmä- tai vuosikurssitasoiset käsittelyt, 
opiskeluhuoltosuunnitelma)

• Vanhempien osallistamisen suunnittelu
• Ryhmäyttäminen erityisesti uutena aloittaville ryhmille 

sekä jatkuvana kaikille muille ryhmille 

• Opiskeluhuol-
tosuunnitel-
man
toteuttaminen

• Koulurauhan 
julistus

• Itsenäistyvien 
muutostuki/
paja 

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

• Hyvinvointi 
virtaa amikseen
– kansallinen 
teemaviikko tai 
muu muu 
vastaava
yksikön oman 
hyvinvointiviikko
/-tapahtuma

• Erilaiset 
tukipajat 
riskissä oleville 
opintojen
keskeyttämisen 
uhan alla 
oleville 
opiskelijoille 

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuol-
tosuunnitel-
man
toteuttaminen

- Opiskeluhuoltoryhmän säännölliset kokoukset (suositeltavaa kokoontua vähintään kerran kuussa)
- Huomioitava hyvinvointitiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja toteutuksessa
- Opiskeluhuoltoon liittyvien suunnitelmien (mm. opiskeluhuoltosuunnitelma) päivittäminen alkusyksystä
- Alkusyksyn aikana (elo-syyskuu) vanhempainilta/ -info (osana vanhempainiltaa avataan opiskeluhuollon käytänteitä)
- Koko lukuvuoden aikana kiinnitetään huomiota positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luomiseen (mm. jatkuva ryhmäyttäminen, yksikön ja kunnan 

tapahtumat)

Yksilökohtai-
nen opiske-
luhuolto

Opiskeluhuollon asiantuntijoiden kanssa sovitaan alkusyksystä tulevan lukuvuoden konsultaatiokäytänteistä ja käytänteistä informoidaan koko 
henkilökuntaa  konsultaatio jatkuu koko lukuvuoden ajan

Muuta 
huomioi-
tavaa

- Konsultaatiomahdollisuus yksilökohtaisissa sekä yhteisöllisissä asioissa koko lukuvuoden ajan
- Jatkuvina:

• Akuuttiapu (esim. ryhmäinterventiot)
• Oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä ryhmäkohtaiset käsittelyt
• Varmistetaan  maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityistarpeiden huomioiminen ja monikulttuurisuusnäkökulma

- Oppilaitoskohtaisesti sijoitettavat:
• Opiskelijoiden kuuleminen ja osallistaminen (esim. opiskelijajäsenet opiskeluhuoltoryhmässä´, yhteistyö opiskelijakunnan hallituksen 

kanssa) 
• Ilmapiiri-/kiusaamiskyselyt, sosiogrammit
• Yhteistyö oppilaitoksen sisäisten toimijoiden kanssa (tms.)
• Yhteistyö oppilatoiksen ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. lastensuojelu, poliisit, järjestöt)



Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä
Yhteisöllinen 
opiskeluhuolto

• Kevät 
lukukauden 
opiskeluhuol-
totyön
suunnittelu

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

• Valmistuvien 
opiskelijoiden 
tukeminen mm. 
työnhaku-
/tsemppitunnit

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

• Ohjaamo-
vierailut

• Erilaiset 
tukipajat
opintojen 
keskeyttämisen 
uhan alla 
oleville

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

• Opiskeluhuollon 
toiminnan 
arviointi 
(oppilaat, 
huoltajat ja 
henkilökunta) ja 
suunnittelu

• Tulevan 
lukuvuoden 
suunnittelu 
(esim. 
opiskeluhuolto-
työ, koulun 
rakenteet)

Toimipistekohtainen 
opiskeluhuollon 
kehittämispäivä: 
kehittämistarpeet 
kartoitettu kevään 
viim. opiskelu-
huoltoryhmän 
kokouksessa

Yksilökohtainen 
opiskeluhuolto

Tapauskohtainen 
tiedonsiirto 
perusopetuksesta 
opiskelu-
huollollisissa 
asioissa (viimeistään 
lukuvuoden alussa, 
kun opiskelupaikka 
on selvinnyt).

Muuta 
huomioitavaa

Yhteistyötahoja:
- TE-toimistot                      
- Kela                                  
- Lastensuojelu                   
- Ohjaamo                           
- Erikoissairaanhoito 
- Nuorisotoimi
- Nuorisoasemat
- Aikuissosiaalityö
- Poliisi
- Nuorten kriisipiste
- Etsivä nuorisotyö
- Kolmas sektori (esim. Poikien ja Tyttöjen talot)
- Kriminaalihuollon tukisäätiö



Elo Syys Loka Marras Joulu

Yhteisöllinen 
opiskeluhuolto

• Käydään läpi eri toimijoiden roolit opiskeluhuollossa, 
yhteiset lait, toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja 
käytännöt (esim. toiminta poissaoloissa)

• Opiskeluhuollon toimijoiden (kuraattori, psykologi, 
terveydenhoitaja) syksyn suunnittelu  yhteistyön  
vahvistaminen, terveystarkastusten ja 
lääkärintarkastusten vuosiaikataulu

• Opiskeluhuollon toimijat sekä toimintatavat tutuiksi 
oppilaille ja huoltajille(esim. ryhmäinfot, infotilaisuudet)

• Opiskeluhuoltotyön suunnittelu ja aikatauluttaminen
(esim. ryhmä- tai vuosikurssitasoiset käsittelyt, 
opiskeluhuoltosuunnitelma)

• Vanhempien osallistamisen suunnittelu
• Hyvinvointikeskuste-ut kaikille 1.-vuosikurssin 

opiskelijoille pienissä ryhmissä aloitetaan (kuraattori-
psykologi –työpari)

• Ryhmäyttäminen erityisesti uutena aloittaville ryhmille 
sekä jatkuvana kaikille muille ryhmille 

• Ryhmänohjaajien 
kokoukseen 
osallistuminen 
säännöllisesti

• Hyvinvointikeskust
elut kaikille 1. 
vsk:n opiskelijoille 
pienissä ryhmissä 
(kuraattori-
psykologi –
työpari)

• Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuol-
tosuunnitel-
man
toteuttaminen

Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskelu-
huolto-
suunnitel-
man
toteutta-
minen

- Opiskeluhuoltoryhmän säännölliset kokoukset (suositeltavaa kokoontua vähintään kerran kuussa)
- Huomioitava hyvinvointitiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja toteutuksessa
- Opiskeluhuoltoon liittyvien suunnitelmien (mm. opiskeluhuoltosuunnitelma) päivittäminen alkusyksystä
- Alkusyksyn aikana (elo-syyskuu) vanhempainilta/ -info (osana vanhempainiltaa avataan opiskeluhuollon käytänteitä)
- Koko lukuvuoden aikana kiinnitetään huomiota positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luomiseen (mm. jatkuva ryhmäyttäminen, yksikön ja 

kunnan tapahtumat)

Yksilökohtainen 
opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon asiantuntijoiden kanssa sovitaan alkusyksystä tulevan lukuvuoden konsultaatiokäytänteistä ja käytänteistä informoidaan koko 
henkilökuntaa  konsultaatio jatkuu koko lukuvuoden ajan

Muuta 
huomioitavaa

- Konsultaatiomahdollisuus yksilökohtaisissa sekä yhteisöllisissä asioissa koko lukuvuoden ajan
- Jatkuvina:
• Akuuttiapu (esim. ryhmäinterventiot)
• Oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä ryhmäkohtaiset käsittelyt
• Varmistetaan  maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityistarpeiden huomioiminen ja monikulttuurisuusnäkökulma esim. Hyvä alku –

toimintatavalla
- Oppilaitoskohtaisesti sijoitettavat:
• Opiskelijoiden kuuleminen ja osallistaminen (esim. opiskelijajäsenet opiskeluhuoltoryhmässä´, yhteistyö opiskelijakunnan hallituksen 

kanssa) 
• Ilmapiiri-/kiusaamiskyselyt, sosiogrammit
• Yhteistyö lukion sisäisten toimijoiden kanssa (tms.)
• Yhteistyö lukion ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. lastensuojelu, poliisit, järjestöt)
- Opiskeluhuollon toimijat mahdollisuuksien mukaan oppitunneilla mukana esim. psykologia ja terveystieto (Teemoja: stressi, kriisit, ja sen 

tukeminen mielenterveys, elämänhallinta jne.) 

Lukio



Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Yhteisöllinen 
opiskeluhuolto

• Opiskelu-
huoltosuun-
nitelman
toteuttami-
nen

• Kevät 
lukukauden 
opiskeluhuol
-totyön
suunnittelu

• Mahdollisuu
ksien 
mukaan 
abielle
stressinhalli
ntaan 
liittyvät 
tietoiskut, 
tunnit tms.

• Jatko-opintoinfot
• Opiskeluhuolto-

suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

• Opiskelu-
huolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

• Opiskeluhuol-
lon toiminnan 
arviointi 
(oppilaat, 
huoltajat ja 
henkilökunta) 
ja suunnittelu

• Tulevan 
lukuvuoden 
suunnittelu 
(esim. 
opiskeluhuolto
-työ, koulun 
rakenteet)

Opiskeluhuolto-
suunnitelman 
toteuttaminen

Yksilökohtaine
n 
opiskeluhuolto

Tapauskohtainen 
tiedonsiirto 
perusopetuksesta 
opiskelu-
huollollisissa 
asioissa (viimeistään 
lukuvuoden alussa, 
kun opiskelupaikka 
on selvinnyt).

Muuta 
huomioitavaa

Yhteistyötahot:
- TE-toimistot
- Kela
- Lastensuojelu
- Ohjaamo
- Erikoissairaanhoito



Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

LOMAKAUSI

Vuosikellon voi toteuttaa myös näin


