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Tavoitteena 

• vahvistaa opiskeluhuoltoryhmien 
lainmukaisia toimintatapoja 

• yhtenäistää käytäntöjä

• turvata opiskelijoiden sekä huoltajien 
osallisuus yhteisöllisessä työssä

• tiivis ja helppokäyttöinen julkaisu, 
joka toimii myös perehdytyksen 
tukena
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Oppilaitos on yhteisö, jossa jokaisesta pidetään huolta. 

Kaikilla sen jäsenillä on oikeus osallistua. 

Osallisuus on yhteisöllisen opiskeluhuollon peruspilari. 

Osallistuminen itsessään luo yhteisöllisyyttä. 

Hyvinvoiva yksilö tarvitsee tuekseen hyvinvoivan yhteisön! 
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Opiskeluhuollon kokonaisuus (K. Laitinen, 2019)
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Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Sisältää yksittäiselle opiskelijalle annettavat palvelut 
• opiskeluterveydenhuolto

• opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

• erityisoppilaitoksissa järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut

• monialaisessa asiantuntijaryhmässä toteutettava työ, jossa 
asiantuntijaryhmä kootaan suostumukseen perustuen 
tapauskohtaisesti tilanteen ja tarpeen mukaan
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Opiskelijajärjestöt
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Opiskeluhuollon organisoituminen Keski-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymässä (Toisella asteella toimien, THL 10/2019)

Tavoitteena
• kehittää toiminta-alueen 

opiskeluhuoltoa, mm. 
varmistamalla 
opiskeluhuoltopalvelujen 
henkilöstön riittävä 
resursointi 

• opiskelijat saavat 
mahdollisimman 
yhdenvertaiset 
opiskeluhuoltopalvelut 
useamman kunnan alueella 
toimivan kuntayhtymän 
toimipisteissä 
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Oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmä

• Monialainen ryhmä, joka hoitaa sille lainsäädännössä 
määrätyt tehtävät

• Opiskeluhuollon kokonaisuus oppilaitoksessa

• Osassa oppilaitoksia ryhmän nimeksi on annettu  
hyvinvointiryhmä, yhteisöllinen ryhmä tai sitä kutsutaan 
lyhenteellä YHR/HYRY/OHR. 

• Erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa on useita 
toimipisteitä, on tavallisesti oppilaitoksen 
opiskeluhuoltoryhmä sekä toimipisteiden 
opiskeluhuoltoryhmät. 

• Keskinäiset työnjaot ja vastuut määritellään paikallisesti
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Esimerkki opiskeluhuoltoryhmän 
kokoonpanosta (K. Laitinen, 2014).

Opiskelijoiden osallisuuden 
edellytykset

• Opiskelijat ovat 
opiskeluhuoltoryhmän pysyviä 
jäseniä. 

• Opiskeluhuoltoryhmä tekee 
yhteistyötä opiskelijakunnan 
edustajien kanssa.

• Jokaisella opiskelijalla on 
mahdollisuus vaikuttaa 
opiskeluhuollon toimintaan 

• Opiskelija ymmärtää, miten ja 
mihin hän voi vaikuttaa.
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• Opiskeluhuoltoryhmälle on 
säädetty useita tehtäviä, minkä 
vuoksi on tärkeää, että ryhmä 
kokoontuu riittävän usein. 

• Toimivissa oppilaitosyhteisöissä 
opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu 
vähintään kuukausittain

• Asetetut tavoitteet sekä 
oppilaitoksen koko ja sijainti 
vaikuttavat 
kokoontumistiheyteen. 

TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen lukioissa ja ammatillisessa 
perustutkintokoulutuksessa 2018 

• Opiskelijoiden ja huoltajien 
osallistuminen ei toteudu

• Kokoontuminen liian harvoin
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Oppilaitoksen sisäinen opiskeluhuollon 
yhteistyöverkosto (THL 10/2019)

• Opiskeluhuoltoryhmä huomioi 
toiminnassaan 
oppilaitoksessa tehtävän 
muun hyvinvointityön ja 
koordinoi  sitä yhteen 
oppilaitoksen tarpeiden 
mukaiseksi

• vältetään päällekkäinen työ
• kaikki tarvittavat yhteisöllisen 

työn osa-alueet tulevat 
huomioiduiksi. 
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Oppilaitoksen ulkopuolinen opiskeluhuollon 
yhteistyöverkosto (THL 10/2019)

• Opiskeluhuoltoryhmä koordinoi 
yhteistyön käytännön toteutusta 

• Luku- tai kalenterivuoden 
opiskeluhuoltoa suunniteltaessa 
pohditaan sopivia 
yhteistyökumppaneita ja heidän 
kanssaan tehtävää yhteistyötä

• Opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä 
on varmistaa, että 
opiskeluhuollon toiminta 
muodostaa yhtenäisen ja 
oppilaitoksen tarpeita vastaavan 
kokonaisuuden. 
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Opiskeluhuoltotyön suunnittelun tietopohja
(THL 10/2019)

• Seurantatieto opiskelijoiden ja 
yhteisön hyvinvoinnista on 
opiskeluhuollon suunnittelun, 
kehittämisen ja arvioinnin 
kivijalka

• Suunnitelmallisella ja määräajoin 
toistuvalla tiedonkeruulla 
yhteisölliselle työlle 
muodostetaan 
tarkoituksenmukaisia tavoitteita

• Opiskeluhuoltoryhmä arvioi 
tiedon tarvetta ja koordinoi 
oppilaitoskohtaisia tiedonkeruita.
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Esimerkki opiskeluhuollon vuosikellosta
(THL 10/2019)

• Tukee lukuvuosittaista 
suunnittelua

• Varmistaa, että eri tehtävien 
toteuttamiselle on varattuna 
riittävästi aikaa

• Yhdistää 
opiskeluhuoltoryhmän ja sen 
yksittäisten jäsenten tehtävät 
oppilaitoksen muuhun 
toimintaan ja lukuvuoden 
rytmiin
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Opiskeluhuollosta tiedottaminen 

• Oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmä 
• huolehtii opiskeluhuoltoon liittyvästä tiedottamisesta osana 

oppilaitoksen kokonaisviestintää

• koordinoi tiedottamista, suunnittelee sen rakenteet, muodot ja 
menetelmät sekä sopii tiedottamisen aikatauluista ja vastuista. 
• mitä ja milloin?

• Vuosikello on tähän hyvä työväline.
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Opiskeluhuollon kokonaisuuden arvioinnissa on 
käytävä läpi jokainen tehtäväkokonaisuus 
(THL 10/2019)

• Koulutuksen järjestäjän on 
arvioitava opiskeluhuollon 
toteutumista ja 
vaikuttavuutta yhteistyössä 
kunnan opetustoimen ja 
sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa sekä osallistuttava 
ulkopuoliseen 
opiskeluhuoltoa koskevaan 
arviointiin (Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki, 13 § ja 25 
§)
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Opiskeluhuoltotyöryhmän työskentelyn 
arviointi 

• Miten ryhmän rakenteet tai työskentelytavat ovat tukeneet 
tavoitteiden saavuttamista?

• Miten opiskeluhuoltoryhmä on päivittänyt oppilaitos- tai 
toimipistekohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman?

• Miten opiskeluhuoltoryhmä on osaltaan saavuttanut työlle asetetut 
tavoitteet?

• Millaista opiskeluhuollon kehittämiseen liittyvää yhteistoimintaa 
opiskeluhuoltoryhmällä on ollut?
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Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön arviointi 

• Mitä tietoa on kerätty ja miten sitä on käytetty yhteisöllisen työn suunnitteluun, 
kehittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen?

• Miten yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö on toteutunut?

• Miten yhteistyökäytännöistä sopiminen ja käytännön yhteistyö ovat sujuneet 
oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa?

• Miten yhteisön hyvinvointia on edistetty ja seurattu?

• Miten kiusaamisen, väkivallan ja seksuaaliseen häirinnän ehkäisyä ja niihin 
puuttumista on toteutettu?

• Miten opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä on seurattu ja 
edistetty?

• Miten opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön 
hyvinvoinnin tarkastukset sekä tarvittavat jatkotoimet ja niiden seuranta on 
toteutunut?
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Miten on ehkäisty tapaturmia, seurattu niiden määrää ja järjestetty ensiapu?

Miten on ehkäisty opintojen viivästymistä sekä poissaoloja ja puututtu niihin?

Miten on tuettu nivelvaiheiden sujumista?

Miten on varmistettu oppilaitoksen suunnitelmien ajantasaisuus, niistä tiedottaminen ja toiminta niiden mukaisesti?
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Minkälaista vertaistoimintaa oppilaitoksessa on ollut? 

Miten opiskelijoille ja huoltajille on tiedotettu opiskelijoiden, yhteisön ja ympäristön hyvinvoinnin tilasta ja miten tietoa on käsitelty heidän kanssaan?

Miten opiskelijoiden ja huoltajien osallistumista on tuettu ja miten heiltä on kerätty palautetta osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista 

yhteisölliseen työhön?

Miten on huomioitu opiskeluhuollon toimijoiden, opiskelijoiden ja huoltajien sekä yhteistyökumppaneiden näkemykset arvioinnissa?

Onko yhteisölliselle opiskeluhuollolle ja sen kehittämiselle asetetut tavoitteet saavutettu?

Miten hyvinvointinäkökulma on huomioitu työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta?

Miten opiskeluhuoltopalveluissa on huomioitu asuntolatoiminta?

Miten kurinpidollisissa tilanteissa on suunniteltu huomioitavaksi opiskeluhuollon ja syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmat?



Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön arviointi 
• Miten oppilaitoksessa ovat toteutuneet  yksilökohtaisen työn tavoitteet?

• Miten oppilaitoksessa on huolehdittu osaamisesta huolen tunnistamisessa ja siihen 
tarttumisessa?

• Miten opiskeluhuoltopalvelut on järjestetty oppilaitoksessa ja ovatko ne olleet 
opiskelijoille ja huoltajille helposti saavutettavissa? (ml. resurssit, vastaanottoajat, 
määräajat, yhteydenpitotavat)?

• Mitkä ovat kokemukset palvelujen keskinäisestä työnjaosta ja yhteistyöstä?

• Miten on varmistettu, että opiskeluhuoltopalvelujen käytännöt ovat opiskeluhuollon 
ohjausryhmän ja opetussuunnitelman linjausten mukaisia?

• Miten yhteistyö opetushenkilöstön ja opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön välillä on 
toiminut?

• Onko oppilaitoksessa laadittu/päivitetty yhteiset käytänteet ja kirjalliset toimintaohjeet? 
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Miten monialaisten asiantuntijaryhmien työskentely on oppilaitoksessa toteutunut?

Miten työ oppilaitoksen ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on sujunut?

Miten on huolehdittu siitä, että opiskeluhuoltoon osallistuva henkilöstö tuntee henkilötietoja koskevan lainsäädännön ja tietojen luovuttamiseen liittyvät käytänteet ovat 

yhtenäisiä?

Miten on huolehdittu siitä, että opiskelijat ja huoltajat ovat tietoisia yksilökohtaisen opiskeluhuollon luottamuksellisuudesta, tietojen luovutuksiin liittyvistä käytännöistä ja 

omista oikeuksistaan?

Miten oppilaitoksessa on varmistettu yksilöllisten tarpeiden mukainen nivelvaiheyhteistyö?

Miten oppilaitoksessa on toteutettu opiskeluhuollon ja opiskelun tuen tarpeen arviointi, suunnittelu ja toteuttaminen siten, että ne muodostavat opiskelijan näkökulmasta 

yhtenäisen kokonaisuuden?

Miten on toimittu, kun opiskelija ja/tai huoltajat eivät osallistu sovittuihin tapaamisiin, vastaa yhteydenottoihin tai kieltäytyvät tuen vastaanottamisesta?

Miten opiskeluhuoltopalvelujen laatua, käyttöä ja saatavuutta on arvioitu ja seurattu? 

Miten opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus on huomioitu palvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä?

Miten opiskeluhuoltopalveluista ja niiden sisällöistä on tiedotettu opiskelijoille, huoltajille, oppilaitoksen henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille, ja onko tiedottaminen ollut 

riittävää?
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Oppilaitoksen yhteistyö järjestöjen kanssa
(THL  10/2019)

Opiskeluhuoltoryhmä 
koordinoi yhteistyötä 
ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa. 

22.11.2019Etunimi Sukunimi 22



Miksi panostaa yhteisölliseen opiskeluhuoltoon? 

• Opiskelijalle aito kokemus oppilaitosyhteisöön kuulumisesta

• Mahdollisuus tavata kavereita ovat tärkeitä 
opiskelumotivaation ja hyvinvoinnin peruslähtökohtia

• Lisää mahdollisuutta vaikuttaa ja päästä osalliseksi 
oppilaitosyhteisöä koskeviin yhteisiin asioihin 

• Vahvistaa oppilaitosyhteisössä toiminnallisia rakenteita, 
jotka edistävät positiivista kohtaamista ja vuorovaikutusta 

• Lisää hyvinvointia ja vähentää elämässä eteen tulevien 
vastoinkäymisten vaikutusta yhteisön jäsenten hyvinvointiin
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