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Opiskeluhuoltolaki 8/2014
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
tarkoite@u oppilashuolto e@ä lukiolaissa ja ammaAllisesta koulutuksesta annetussa laissa
tarkoite@u opiskelijahuolto.
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesA ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä
tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen
opiskeluhuoltoon siten kuin tässä laissa säädetään.

OH-lain keskeisiä muutoksia
Jako yksilölliseen (psykologi, kuraa3ori, monialainen asiantun6jaryhmä, kouluja opiskeluterveydenhuolto) ja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon
Ennaltaehkäisevän, yhteisöllisen työn korostuminen
Yksilöllisessä työssä luvanvaraisuus, mu3a toisaalta vahva velvollisuus ohjata
avun piiriin

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto OH-laissa
Kouluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 16 §:n mukaista
kouluterveydenhuoltoa ja opiskeluterveydenhuollolla mainitun lain 17 §:n mukaista
opiskeluterveydenhuoltoa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuCavat terveydenhoitaja ja
lääkäri.
Terveydenhuoltolain mukaisilla koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla:
1) edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvoin6a sekä opiskeluympäristön terveellisyy9ä
ja turvallisuu9a;
2) edistetään ja seurataan opiskelijoiden terve9ä kasvua ja kehitystä, hyvinvoin6a ja
opiskelukykyä;
3) tunnistetaan opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvi9ava tuki sekä ohjataan
hoitoon ja tutkimuksiin.
Lisäksi kouluterveydenhuollossa tuetaan vanhempien ja huoltajien hyvinvoinGa ja kasvatustyötä.
Opiskeluterveydenhuolto sisältää opiskelijan terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, jotka on järjesteCävä
yhtenäisenä kokonaisuutena.

Koulumme yhteisöllinen toimintakulttuuri
Lasten ja nuorten hyvinvoin@suunnitelma,
Lastensuojelulaki, Perusopetuslaki, Lukiolaki
Paikallinen opetussuunnitelma
Oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelma
Kriisisuunnitelma

Suojaaminen kiusaamiselta ja häirinnältä

Helsingin opiskeluhuollon yhteistyöfoorumi
Oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmä

Tuen rakenteet:
• kolmiportainen tuki
• lukion tukitoimet
Koulukeskustelut
Kouluneuvottelut

Oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmä
Hyvinvoinnin ja tuen ryhmä
kodin ja koulun yhteistyö
osallisuus
vuorovaikutus

Verkostotapaamiset
Hyvinvointikahvila,
tutortoiminta, oppilas- ja
opiskelijakunnat,
teemaryhmät,ryhmäyttämin
en jne...

hyvä oppiminen

turvallisuus

Yhteisöllinen ja yksilöllinen
oppilas – ja opiskeluhuolto
• toimintakulttuuri
•ennaltaehkäisevä ja
kohdennettava hyvinvointityö
yhteisöllisyys

terveellisyys
esteettömyys

Asiakirjakokonaisuudet:
Järjestyssäännöt, pelastusasiakirjat,

Psykologi- ja kuraa<oripalvelut
1. yhteisöllinen hyvinvoin@työ
2. yksilötyö (luvanvaraisuus)
Koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto
Monialainen yksilökohtainen
oppilas- ja opiskeluhuolto
• asiantuntijaryhmä
• yksilötyö
• luvanvarainen
• opiskeluhuoltokertomus

Laillisuusnäkökulmia tukeen ja tietosuojaan
Pedagogisten ja oh-asioiden ero0aminen tärkeää (taustalla eri lait eli
opiskeluhuoltolaki ja perusopetus- ja lukiolaki)
Pedagoginen tuki ei ole opiskeluhuollollisen salassapidon alaista
Opiskeluhuollon amma:henkilöiden konsultoin< on aina salli0ua ja
suotavaa
Riippuma0a siitä, mitä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on
oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja
luovu0aa toisilleen sekä oppilaan ope0ajalle, rehtorille ja tämän lain
mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan
opetuksen asianmukaisen järjestämisen edelly0ämät väl0ämä0ömät
<edot. (POL 40§)

Lisää näkökulmia
• Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä
kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen
kannalta väl8ämä8ömiä salassa pide8äviä 9etoja pyytää
myös muilta tahoilta. (POL 40§)
• Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja
toteu8amiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden
estämä8ä oikeus saada toisiltaan ja luovu8aa toisilleen sekä
opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset 9edot,
jotka ovat väl8ämä8ömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon
järjestämiseksi ja toteu8amiseksi. (OH-laki 23§)

Kohtaamisen kulttuuri, varhainen apu
”Oikeudellinen epävarmuus” johtaa pahimmillaan siihen, e7ei apua tarvitsevaa
kohdata au7amisesta puhuma7akaan, tai apu tulee liian myöhään
Lapsen ja nuoren oikeus saada apua ja tulla kohdatuksi à”kuule, kohtaa,
ohjaa!” –sääntö hyvinvoin=työn ohjenuoraksi
Koulun lääke edelliseen on kohtaamisen kul7uuri ja matalan kynnyksen
konsultoin=: minkä korvin kuulee ja silmin näkee, siihen voi ja tulee reagoida

Kolmiportainen tuki peruskoulussa
Pedagoginen
Selvitys
HOJKS

Pedagoginen
Arvio

ERITYINEN
TUKI

HOJKS

TEHOSTETTU TUKI

YLEINEN TUKI
-Erilaiset opetusmenetelmät - Eriyttäminen -Samanaikaisopetus - Osa-aikainen erityisopetus
– erityisopettajan konsultointi - Tukiopetus

Oppimissuunnitelma

Voidaan laa6a
oppimissuunnitelma

Pedagogiset asiakirjat:
HOJKS ja oppimissuunnitelma
• Oppilaan vahvuudet ja niiden hyödyntäminen, oppilaan koulunkäynnin haasteet
• Oppimateriaali, opetusmenetelmät, työskentelytavat, kommunikointitavat, samanaikaisopetus,
opiskelustrategiat,…
• Rauhoittumiskeinot ja -paikat
• OPPILAAN OMAT TAVOITTEET
• Peruskoulun päättövaiheessa oppilaanohjauksella keskeinen rooli

Turvallinen kouluympäristö kaikille
Yhtenäiset toimintaohjeet luovat hyvän opiskeluilmapiirin
Kannustus, jatkuva positiivinen palaute
Kolme kohdan sääntö:
Kuule, kohtaa, ohjaa

Korttijärjestelmä haastaviin tilanteisiin

Tässä kohtaa on
helppo korjata

Ryhmästä
poistaminen
lukion tunnille

Huomionarvoista tuesta ja yhteistyöstä
Koulu-, luokka- ja yksilötason keskeisiä tukemisen tapoja ovat selkeät käyttäytymisohjeet ja tehokas
palaute.
Aikuisten välinen yhteistyö avainasemassa. Tukitoimien ytimenä on, että koulun aikuiset tekevät
kouluyhteisön toiminnasta selkeää.
Koulun tukitoimet suunnitellaan yhdessä opiskeluhuollon kanssa
◦ Opiskeluhuoltolaki velvoittaa vahvistamaan yhteisötason hyvinvointia kouluissa
◦ Yksin tekemisen kulttuurista kohti dialogista toimintakulttuuria

Yhteistyö kodin ja koulun välillä tärkeää!
◦ kasvatuskumppanuus
◦ koulun toiminnan avoimuus ja yhteistyö on nykypäivän voimavara

ADHD Käypä hoito-suosituksesta
•Tukitoimet pitää aloi.aa he0, kun havaitaan tarkkaavuuteen tai ylivilkkauteen lii.yviä
toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia. Tukitoimien aloi.aminen ei vaadi diagnoosia.
Tukitoimia ovat esimerkiksi
•opiskelussa tarvi.avat pedagogiset toimet ja muut toimintakykyä tukevat järjestelyt
•psykologin tai puhe-, toiminta- tai fysioterapeu=n arvion perusteella anne.ava ohjaus
tai kuntoutus

Koulupsykologin rooli tuen
järjestämisessä
Ope$ajille anne$ava konsultaa1o ja yhteistyö ope$ajien kanssa
◦ Tiimityön ja psykologisen 1edon lisääminen koulutyössä: koulun työntekijät suunni$elevat ja järjestävät
tukitoimia yhdessä
◦ Tuen dokumentoin1 ja vaiku$avuuden seuraaminen
◦ Tarvi$aessa pedagogisten asiakirjojen laa1miseen osallistuminen

Lausuntojen ja suositusten ”avaaminen” koululla tuen järjestämiseksi
Kogni1ivinen ohjanta nuorelle (ajanhallinta, arjen hallinta, itsetunnon ja toiminnanohjauksen
vahvistaminen)
Vanhempainohjaus: miten tukea nuorta kotona, arjen ru1inien sujuvoi$aminen, myönteisen
vuorovaikutuksen vahvistaminen, ympäristön muokkaaminen

Kaksi tapausesimerkkiä

YLÄKOULU
8.luokkalainen nuori
Huolta usean opettajan taholta omiin ajatuksiin vaipumisesta ja tehtävien aloittamisen
vaikeudesta. Lisäksi koti toivoi psykologilta selvittelyitä keskittymisen pulmiin ja mahdollisiin
oppimisvaikeuksiin
◦ Yhteistyö ja havainnot oppilaan koulunkäynnistä moniammatillisesti
◦ tukitoimet aloitettiin heti (rauhallinen istumapaikka, sovituissa aineissa erityisopettajan tuki+samanaikaisopetus)

◦ Tuen vaikuttavuuden seuranta noin puolen vuoden ajan
◦ Kognitiivisen kykytason tutkimus
◦ Tutkimuksen perusteella lisää suosituksia koulunkäyntiin, siirto yleisestä tehostettuun tukeen sekä
lähete koululääkäriltä erikoissairaanhoitoon

YLÄKOULU
◦ Tukitoimien tarkentaminen: lyhyet ja selkeät ohjeet, työskentely vaihei3ain, lisäaika kokeissa+yksi tehtävä
kerrallaan, tehtävien pilkkominen, läksykerho
◦ Erikoissairaanhoidossa tode:in ADD
◦ Lääkekokeilu ja seuranta
◦ MyMind -ryhmä

◦ Psykologin antama kogniCivinen ohjanta 9.luokalla (5x jakso)+Civis yhteistyö kodin kanssa
◦ Nivelvaiheessa Cetojen siirrosta huolehCminen 2.asteelle

LUKIO
1. vuoden opiskelija
o1 yhtey5ä opoon he7 lukuvuoden alussa ja toi esiin aiemmin todetun ADHD:n, lisäksi sosiaalista
jänni5ämistä
◦ opo kutsuu kokoon neuvo5elun (nuori, huoltaja, ryhmänohjaaja, opo, erityisope5aja ja psykologi)
◦ käytössä neuropsykologin lausunto suosituksista toisen asteen opintoja varten
◦ tukitoimien linjaus: henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, lisäaika tehtäviin ja kurssikokeisiin, muis7inpanot
etukäteen, opon säännölliset tapaamiset jakson vaihteessa, neljän vuoden suunnitelma
◦ erityisope5ajan ja psykologin antama tuki
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Kiitokset ja hyvinvoivaa syksyn jatkoa!

