
Lukioiden opiskeluhuoltosuunnitelma 2018-2019 (päivitetty 29.8.2018) 

 

Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon joko psykologin 

tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on 

tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana 

työpäivänä. 

Terveydenhoitajan työaika koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että opiskelija voi 

tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. Opiskelijalle on järjestettävä 

mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. 

Opiskeluhuolto toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana 

yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin 

oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa säädetään.  

Lukioilla työskentelee kuraattori sekä Hyrian kanssa yhteinen psykologi. Kuraattori on 2,5 päivää 

viikossa/lukio ja psykologi 1 päivä viikossa/lukio. 

Lukioilla on omat terveydenhoitajat 30 tuntia/viikko ja koululääkärit 4 tuntia/viikko. 

Opiskeluhuollon henkilöstön määrä on tämän hetken arvion mukaan riittävä.  

 

Opiskeluhuoltohenkilöstön yhteiset tehtävät 

 opiskelijan/huoltajien/muiden työtekijöiden neuvonta ja ohjaus kehitykseen, psyykkiseen 

terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä  

 tukitoimenpiteiden suunnittelu, suosittelu ja toteuttaminen 

 kriisivalmiuden suunnittelu ja kriisityön toteuttaminen 

 opiskeluhuoltoryhmän jäsen 

 oppilaitoksen ja opiskeluhuollon tuntemuksen välittäminen yhteistyötahoille  

 

Opiskelija/huoltaja/työntekijä voi ottaa yhteyttä keneen tahansa oman oppilaitoksensa 

opiskeluhuoltohenkilöön. Kuraattori/ psykologi/ terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa toiselle 

opiskeluhuoltohenkilölle, mikäli tämä on opiskelijan edun mukaista 

 

Opiskelijapsykologi 

 selvittää ja arvioi kehityksessä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia 

 tekee opiskelijalle psykologisia arviointeja ja tutkimuksia (oppimisen arviointi ja osin alustavat 

tunne elämän arviot) 

 tapaa oppilaita/huoltajia opiskelijan tunne-elämän tukemiseksi ja mielenterveysongelmien 

kartoittamiseksi 

 ohjaa ja neuvoo huoltajia opiskeluun liittyvissä asioissa 

 



Opiskelijakuraattori 

 tukee ja ohjaa opiskeluun, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä tilanteissa 

 auttaa luokan työilmapiirin ja työrauhan ylläpitämiseen liittyvissä asioissa  

 tapaa opiskelijaa poissaoloihin, kiusaamiseen ja päihteidenkäyttöön liittyvissä asioissa 

 selvittää opiskelijan/kodin ja koulun välisiä ristiriitatilanteita 

 tukee vapaa-aikaan liittyvissä asioissa 

 tapaa opiskelijoita/huoltajia opiskelijan tunne-elämän tukemiseksi ja mielenterveysongelmien 

kartoittamiseksi 

Opiskeluterveydenhoitaja ja -lääkäri 

 antaa terveysneuvontaa 

 tekee opiskelijoiden terveystarkastuksia vuosiluokittain koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon 

suunnitelman mukaisesti 

 antaa ensiapua ja ohjaa hoitoon äkillisesti koulupäivän aikana sairastuneet oppilaat 

 ohjaa terveydentilan toteamista varten tarpeellisiin erikoistutkimuksiin tai jatkohoitoon 

 seuraa ja tukee pitkäaikaissairaan opiskelijan kouluselviytymistä, ja omahoitoa sekä ohjaa 

jatkotutkimuksiin ja hoitoon 

 mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, opiskelijan ja perheen 

tukeminen sekä hoito ja jatkohoitoon ohjaus 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Lukioilla on yhteinen yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmä, Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR). Ryhmä 

kokoontuu lukuvuonna 2018-2019 4-5 kertaa. YHR vastaa oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, 

kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelu ja toteuttaminen 

ovat ryhmän keskeisiä tehtäviä. 

Ryhmän kokoonpano: 

 Rehtorit 

 Terveydenhoitajat 

 Kuraattori 

 Psykologi 

 Opinto-ohjaajat 

 Huoltajien edustajat (2kpl) 

 Opiskelijoiden edustajat (2 kpl) 

Tarvittaessa ryhmä kutsuu kokoukseen yhteistyökumppaneiden edustajia esim. etsivästä nuorisotyöstä, 

srk:n tai kunnan nuorisotyöstä, nuorisoasemalta, järjestöistä tai yhdistyksistä.  

Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä pyritään kiinnittämään huomiota erityisesti koulujen ilmapiiriin, 

opiskelijoiden ryhmäytymiseen, kiusaamisen ehkäisyyn ja jaksamiseen. 

 

 

 

 



Lukuvuoden 2018-2019 yhteisöllisen opiskeluhuollon teemana on Hyvinvointi 

Hyvinvointi teemaa tullaan pitämään esillä ympäri lukuvuoden molemmissa lukioissa. 

 Sähköinen Hyvinvointi –kysely toteutetaan molemmissa lukioissa opiskelijoille. Tuloksia tullaan 

hyödyntämään lukioiden yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämistyössä ja opiskelijoiden 

hyvinvoinnin tukemisessa. 

 

 Yhteiskoulun lukiossa kokeillaan kuraattorin ja psykologin pitämiä opinto-ohjauksen tunteja kaikille 

ykkösille Hyvinvoiva lukiolainen –teemalla. Abeille järjestetään ryhmämuotoinen 

keskustelutilaisuus jännittämisestä ja stressin hallinnasta. 

 

 Molemmissa lukioissa otetaan käyttöön Turun yliopiston kehittämä ja OKM:n rahoittama 2. asteelle 

suunnattu Opintokamu –ohjelma. Opintokamu sisältää materiaalia hyvinvoinnista opiskelu, 

sosiaaliset suhteet ja tunteet ja mieli –osioiden alta. Mahdollisuus myös verkkokurssin 

suorittamiseen näistä teemoista. Kurssin tarjoamista osaksi lukio-opintoja pilotoidaan osan 

opiskelijoiden kanssa. 

 

 Opintopaineiden helpottamiseksi ja hyvinvoinnin tueksi tarjotaan kymmenen kerran Kaamos -

pienryhmää lukiolaisille. Ryhmä toteutetaan opiskeluhuollon ja nuorisoaseman yhteistyönä 

lokakuusta 2018 alkaen. 

 

 Lukuvuoden aikana järjestetään kaksi teemaviikkoa, joihin kootaan keskitetysti ohjelmaa aiheesta 

Hyvinvointi. Teemaviikot ovat vko 45 (5. – 9.11.) ja vko 18 (29.4. – 3.5.). 

 

 Lisäksi lukioilla on omia tapahtumia mm. Nasu-viikko, juhlia, oppilaskuntatoimintaa, tutor-

toimintaa läpi vuoden. 

 

Opiskeluhuollosta tiedotetaan lukioiden nettisivuilla ja huoltajien illoissa.  

Opiskeluhuollon lukuvuosisuunnitelma on nähtävissä molempien lukioiden nettisivuilla. 

Palautetta kysytään oppilaskunnalta säännöllisesti YHR-ryhmän opiskelijaedustajien kautta. 


