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JOHDANTO 
 

Ingmanedu, Kulttuurialan ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma sisältää ammatillisen perustutkin-
tokoulutuksen opiskeluhuollon käytänteet. Suunnitelma perustuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin 
(L1287/2013), sekä lakiin ammatillisesta koulutuksesta (L531/2017). 
 
Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan palveluja, joihin jokaisella ammatillista perustutkintoa suoritta-
valla opiskelijalla on mahdollisuus ohjautua. 
 
Suunnitelman tekemiseen on osallistunut oppilaitoksen henkilöstön kanssa opiskeluhuollon toimijoita. 
Suunnitelman tekemisessä on kuultu huoltajia ja opiskelijakuntaa. Suunnitelmaan perehdytetään ja siitä 
tiedotetaan opiskelijoita, henkilöstöä ja yhteistyötahoja lukuvuoden alkaessa. Suunnitelma liitteineen on 
luettavissa koulutuksen järjestäjän intrassa ja oppilashallintojärjestelmän www-käyttöliittymä Wilmassa. 
Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan vuosittain yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön ja kunnan opis-
keluhuollon toimijoiden kanssa. Suunnitelman tarkistamisesta ja kehittämisestä vastaa opiskeluhuollon 
työryhmä. Tämä suunnitelma on astunut voimaan tammikuussa 2019.  
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1. OPISKELUHUOLLON TARKOITUS JA TAVOITTEET INGMANEDUSSA 
 

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa ja ammatillisten perustutkintojen perusteissa määrätään oppilaitoskohtai-
sen opiskeluhuoltosuunnitelman tekemisestä: ”Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon 
toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. 
Opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän 
huoltajiensa kanssa.” (Laki oppilas- ja opiskeluhuollosta 1287/2013 13§)  
 
 
 
1.1 MITÄ ON OPISKELUHUOLTO?  
 
 
Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja 
psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä oppi-
misympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuolto toteutetaan sekä yhteisöllisenä että 
yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Ennaltaehkäisevän toiminnan tulee olla opiskeluhuollon painopis-
teenä. Lisäksi opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään 
mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. (Laki 
oppilas- ja opiskeluhuollosta 1287/2013 6 §)  

 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 2 §:n 2 kohdan mukaan lain tarkoituksena on edistää oppilai-
tosyhteisöjen ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhtei-
söllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen 
järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita 
ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Palveluiden järjestämisestä 
vastaa oppilaitoksen sijaintikunta. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota 
koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopal-
veluja. Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yh-
teistyössä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskelu-
huolto kuuluu kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöi-
den tehtäviin. Koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitos-
yhteisön hyvinvoinnista ja oppimisympäristöjen turvallisuudesta.  (1287/2013, 1 §, 3 §, 4 §, 6 § ja 9 §). 
 
 
  
1.2 OPISKELUHUOLLON KOKONAISTARVE INGMANEDUSSA 
 

Ingmanedu, Kulttuurialan ammattiopistossa järjestetään ammatillista peruskoulutusta. Opiskelu kestää 
pääsääntöisesti kolme vuotta. Oppilaitoksessa voi suorittaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun, tekstiili- ja 
muotialan, puuteollisuuden ja taideteollisuusalan perustutkintoja.  

Oppilaitoksen toiminta perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksenjärjestämislupaan.  Sen mukai-
sesti oppilaitoksen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 197 vuodelle 2019.  

Kulttuurialan koulutukseen hakeutuu pääsykokeiden kautta paljon lahjakkaita nuoria, joilla on elämänhal-
lintaan liittyviä haasteita. Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita oppilaitoksessa on lähes 50% opiskelija 
määrästä. Oppilaitoksessa on panostettu viime vuosina voimakkaasti opiskelijahuoltopalveluihin sekä ver-
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kostoiduttu alueella toimivien sosiaali- ja terveyspalvelualan viranomaisten ja tukipalveluja tuottavien asi-
antuntijoiden kanssa. Oppilaitoksen opiskelijahuolto sisältää yksilökohtaisen ja yhteisöllisen opiskelijahuol-
lon. Tällä tarkoitetaan opiskelijoiden hyvän oppimisen, terveyden sekä hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitä-
mistä sekä näitä tukevia toimia. Oppilaitoksessa on käytössä poissaolojen seurannan ja varhaisen mukaan-
tulon -toimintamalli, jolla pyritään vähentämään poissaoloja ja keskeyttämistä ja edistämään tutkinnon suo-
rittamista tavoiteajassa. 

Ingmanedussa jokainen henkilökuntaan kuuluva tukee ja kannustaa omalla toiminnallaan opiskelijoita opis-
keluun. Oppilaitoksen erityisopetuksen toimijat, laaja-alainen erityisopettaja sekä osaamisalojen ammatilli-
set erityisopettajat ja opinto-ohjaaja tekevät tiivistä yhteistyötä alojen opettajien kanssa. Alojen opettajat 
toimivat opiskelijoita lähellä jokapäiväisessä työskentelyssä. Jokaiselle ryhmälle on nimetty luokanvalvoja, 
joka huolehtii ryhmänsä opintojen sujumisesta. Opiskelijoiden opintopolulla kohtaamiin haasteisiin pyritään 
vastaamaan eri asiantuntijoiden moniammatillisella yhteistyöllä. Opiskeluhuollon palveluita tarjoavat ku-
raattori, terveydenhoitaja, lääkäri ja psykologi. Opiskeluhuollon toimijat pyrkivät jalkautumaan aloille ja 
opiskelijoiden pariin, jolloin opiskelijoiden on helpompi lähestyä toimijoita.  

Opiskeluhuollon toimijoiden kokemusten mukaan ammattiin opiskelevan nuoren tai aikuisen haasteina 
opiskelussa näyttäytyy esimerkiksi opintoihin sitoutuminen. Sitouttamattomuuteen vaikuttavat monenlai-
set asiat. Peruskoulusta siirtyvien haasteena on oman alan löytäminen sekä ammatillisiin opintoihin liittyvä 
työelämän kaltainen opiskelu. Vastuunottaminen opinnoista ja omatoiminen opintojen hallinta on haasteel-
lista. Opiskelijoilta vaaditaan paljon itseohjautuvuutta yksilöllisten opintopolkujen suorittamisessa. Lisäksi 
erityisen haastavia ovat tilanteet, jolloin opiskelijan terveydentila ei vastaa alalla vaadittavaa terveyttä. 
Näissä tilanteissa joudutaan moniammatillisesti pohtimaan opiskelijan mahdollisuuksia sijoittua alan työ-
elämään tai hänen suuntautumista kokonaan jollekin toiselle alalle.  
  
Joillakin ammatilliseen koulutukseen hakeutuvista opiskelijoista on heikot oppimisen taidot peruskoulusta 
toiselle asteelle siirryttäessä. Taustalla voi olla sitouttamattomuus peruskoulun aineiden opiskeluun tai op-
pimisvaikeudet. Opiskelijalla voi olla peruskoulun päättötodistuksessa yksilöllistettyjä oppiaineita muuta-
masta aineesta koko oppimäärän yksilöllistämiseen. Pienryhmistä tuleville opiskelijoille haasteen tuottaa 
ammatillisten opintojen suuret ryhmäkoot. Nämä yhdessä aiheuttavat alan kiinnostavuudesta huolimatta 
suuren haasteen opinnoissa menestymiselle.   

Sosiaalisia haasteita, joita opintojen aikana käsitellään, ovat yksinäisyys, itsenäistymiseen liittyvät haasteet, 
taloudelliset asiat (perheen tai opiskelijan) sekä lastensuojelulliset asiat. Opiskelijoilla on tarve keskustella 
asioistaan nopeasti ja tuohon tarpeeseen pitää pystyä reagoimaan pikaisella aikataululla. Jo muutaman päi-
vän viive saattaa aiheuttaa muutoksia huonompaan; huolet kasvavat nopeasti ja pahoinvointi kärjistyy. Uu-
den opiskeluhuoltolain mukaan opiskelijan keskustelun tarpeeseen on opiskeluhuollon vastattava 7 työpäi-
vän sisällä yhteydenotosta, riippuen siitä kuinka akuutti tilanne on kyseessä. Kiireellisessä tilanteessa on 
apua saatava samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä.  

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalta vaaditaan itsenäistä työskentelyä ja itseohjautuvuutta, vaikka 
valtaosa perustutkintoja suorittavista opiskelijoista on alaikäisiä. Erityisesti yhteistyö huoltajien kanssa ko-
rostuu nivelvaiheessa eli peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. Opiskelu kokonaisuudes-
saan muuttuu erilaiseksi peruskoulun jälkeen.  Tästä syystä yhteydenpito huoltajiin on ensiarvoisen tärkeää. 
Sekä opiskelijat että huoltajat toivovatkin, että opintojen sujumattomuuteen puututtaisiin pikaisesti. Kodin 
ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä toivotaan ja yhteydenottoja kotiin pidetään aiheellisina. Luokanvalvojat 
ovat tässä yhteydenpidossa keskeisessä roolissa.  
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2. YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO  
 
 
Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä 
edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja 
osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.   Koulutuksen järjes-
täjän tulee määritellä käytettävissä olevat yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatavat sekä niihin liittyvät 
toimenpiteet opiskelijan ja opiskeluyhteisön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi ja 
edistämiseksi. Lisäksi osana yhteisöllistä opiskeluhuoltosuunnitelmaa tulee määritellä toiminta äkillisissä 
kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. 
 
Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö, jossa opiskelija tuntee kuulu-
vansa oppilaitosyhteisöön ja kokee tulevansa kuulluksi.  Tavoitteena on, että opiskeluaika Ingmanedussa 
olisi merkittävä ja mieleenpainuva ajanjakso kunkin opiskelijan elämässä. Tavoitteeseen pääseminen edel-
lyttää, että koko oppilaitoksen henkilökunta toimii opiskelijalähtöisesti ja Tohtori Matthias Ingmanin sää-
tiön arvojen (välittäminen, huolehtiminen) mukaisesti. 

 

2.1 OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS 
 
 

2.1.1 RYHMÄYTYMINEN 
 

Yhteisöllisyyttä edistetään monin erilaisin tavoin. Opintojen ensimmäinen jakson tavoitteena on ryhmäy-
tyminen ja oman ammatillisen kasvun käynnistäminen. Vuosittain järjestetään erilaisia tapahtumia ja tee-
mapäiviä uusille aloittaville opiskelijoille. Näissä päivissä ja tapahtumissa jatkavilla opiskelijoilla on tärkeä 
rooli yhteisöllisyyden lisäämisessä ja turvaamisessa yhdessä opiskeluhuoltohenkilöstön ja opettajien 
kanssa. 
 
Opiskelijalle tärkein viiteryhmä on oma opiskeluryhmä. Luokanvalvoja on ryhmänsä asioiden paras asian-
tuntija ja vastaa keskeisesti siitä, että ryhmässä on turvallinen ja opiskelua tukeva ilmapiiri. Ryhmän ilma-
piiri, luottamus ja avoimuus ovat keskeisessä asemassa turvallisuuden luomisessa. Ryhmädynamiikan tun-
teminen ja ryhmäytymiseen panostaminen erityisesti opintojen alkuvaiheessa on tärkeää. Ryhmäytymisen 
tukeminen on sekä ennaltaehkäisevän toiminnan, että varhaisen puuttumisen muoto. Luokanvalvoja voi 
halutessaan pyytää apua tai tukea ulkopuoliselta taholta ryhmäytymiseen liittyviin asioihin.  
 
Opiskelu muuttuu yhä enemmän yksilökohtaisiksi opintopoluiksi, jolloin opiskelijoiden polut saattavat poi-
keta huomattavastikin toisistaan. Yhä useammin tulee tilanteita, jossa opintoja ei enää suoritetakaan tie-
tyssä ns. omassa ryhmässä, jolloin ryhmäytyminen on entistä haasteellisempaa. Tulevaisuudessa onkin 
tärkeää laajentaa tutustumista koko ammattialan opiskelijoiden kanssa ja hyödyntää ryhmäytymisessä ai-
kaisemmin opiskelunsa aloittaneita opiskelijoita. 

 
Hyvän ja turvallisen ilmapiirin säilyttämiseksi ryhmän toimintaa tuetaan läpi opintojen oppilaitoksen joka-
päiväisessä opetustyössä. Tarvittaessa opiskelijoille voidaan järjestää ryhmäytymispäiviä opintojen kulu-
essa esim. opiskeluhuoltohenkilöstön tai seurakuntien kanssa. Ryhmäytymiseen osallistuminen on osa 
opiskeluhuoltohenkilöstön yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. 
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2.1.2 OPISKELIJAKUNTA JA TUTOR-TOIMINTA 
 

Myös aktiivinen ja toimiva opiskelijakunta sekä opiskelijatutortoiminta ovat tärkeitä voimavaroja yhteisöl-
lisyyden kannalta. Näiden näkyminen oppilaitoksen arjessa entistä monipuolisemmin edistää oppilaitok-
sen yhteishenkeä.   

 
Ingmanedussa, Kulttuurialan ammattiopistossa, toimii opiskelijakunta. Opiskelijakunta edistää opiskelijoi-
den yhteistoimintaa, opiskeluviihtyvyyttä ja toimii opiskelijoiden edunvalvojana sekä vaikuttamiska-
navana. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös huolehtia, että opiskelijoita kuullaan heitä koskevissa asi-
oissa. Jäseniä ovat kaikki Ingmanedun opiskelijat. Vuosittain valitaan syyskokouksessa hallitus, joka vastaa 
opiskelijakunnan toiminnasta. Tavoitteena on, että opiskelijakunnan hallituksen jäsenet tapaavat säännöl-
lisesti Ingmanedun rehtoria ja johtoa ja edustavat opiskelijoiden näkökulmaa erilaisissa oppilaitoksen työ-
ryhmissä.  
 
Lisäksi opiskelijakunnan alaisuudessa toimivat oppilaitoksen tutor-opiskelijat. Heillä on erityisen tärkeä 
rooli erilaisissa oppilaitoksen esittelytehtävissä niin oppilaitoksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Tutor-
toiminnassa erityisen tärkeää on myös yhteistyö eri oppilaitosten tutoreiden kanssa. Yhteistyö mahdollis-
taa tutor-toiminnan kehittämisen. 

 
 

2.2 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA ESTEETÖN OPPIMISYMPÄRISTÖ 
 

Ammatillisessa koulutuksessa tulee opiskeluhuollossa ottaa huomioon ammatillisen koulutuksen eri tut-
kintojen, koulutusten ja oppimisympäristöjen moninaisuus. Ammattiin opiskelevien työelämään soveltu-
vuuteen liittyvät fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen opiskelukyvyn sekä turvallisuuden vaatimukset koros-
tuvat eri oppimisympäristöissä tapahtuvassa opiskelussa ja erityisesti koulutussopimuksessa. Työkyvyn ja 
hyvinvoinnin ylläpitäminen osaamistavoitteiden sekä ammatillisten tutkinnon osien terveyttä, turvalli-
suutta ja toimintakykyä edistävien ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edistävät osaltaan opiskelu-
huollolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Ammatillisessa koulutuksessa tulee motivoida opiskeli-
joita myös työkykypassin tai sen osien suorittamiseen. 

Opiskelun edistämisessä tarvitaan myös joustavaa yhteistyötä työelämän kanssa, muuta monialaista asi-
antuntijuutta ja viranomaisyhteistyötä, erityistä tukea sekä kuntouttavia toimenpiteitä. Ingmanedussa 
opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävän toiminnan yhteistyökumppaneita ovat mm. liikkuva 
koulu ja Saku ry. 

Opiskeluympäristön viihtyisyys, turvallisuus sekä olemassa olevien sääntöjen ja toimintamallien noudatta-
minen luovat omalta osaltaan hyvinvointia. Ingmanedun tavoitteena on taata mahdollisimman esteetön 
opiskelu- ja oppimisympäristö. Esteettömyydellä tässä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen opis-
keluympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenver-
taisesti muiden opiskelijoiden kanssa.  

Fyysinen oppimisympäristö muodostuu tilojen, kalusteiden ja välineiden asianmukaisesta kunnosta. Psyyk-
kisellä oppimisympäristöllä puolestaan tarkoitetaan opiskelun henkistä ilmapiiriä. Sosiaalinen oppimisym-
päristö taas sisältää erilaiset kaveri-, opettaja- ja ohjaajasuhteet, ryhmässä toimimisen sekä yksilö- että 
yhteisön tasolla.   

Terveellinen ja turvallinen työympäristö on Ingmanedun opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia määrit-
tävä tekijä, johon voi merkittävästi vaikuttaa työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin menetelmillä. 
Työ- ja opiskeluympäristössä kiinnitetäänkin huomiota esteettömään oppimisympäristöön, tapaturmien 



9 
 

ehkäisemiseen, työskentely-ympäristön siisteyteen ja järjestykseen, työliikenteen kulkuun oppilaitoksen 
alueella, sekä koneiden ja työvälineiden kunnossapitoon.   

Fyysinen työkuormitus minimoidaan työn järjestelyillä, työasennoilla ja oikeilla työmenetelmillä, sekä en-
nakoivalla kuormituksen hallinnalla, mihin oleellisesti vaikuttaa omatoiminen työkyvyn ylläpitäminen. Psy-
kososiaalinen työkuormitus puolestaan minimoidaan työstressin hallinnalla ja pitämällä työ- ja opiskeluil-
mapiiri kannustavana. Viihtyvyyttä lisätäänkin muun muassa tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia ja 
kannustamalla osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, kuten näyttelyihin, myyntitapahtumiin ja messuille. 

Opintojen aikana esteettömyys tarkoittaa yhdessä opiskelijan kanssa sovittuja erityisjärjestelyjä, jotka tu-
kevat opiskelijan edistymistä opinnoissaan. Erityisjärjestelyt voivat liittyä esimerkiksi opintojen monipuo-
lisista suoritustavoista aina esteettömään liikkumiseen oppilaitoksen alueella, ovissa, portaissa, ruokalassa 
ja työsalityöskentelyssä. Erityisjärjestelyt kirjataan opiskelijan HOKSiin.  

Hyvällä työturvallisuudella lisätään hyvinvointia ja parannetaan tulosta, oli se sitten taloudellinen, tai opin-
tojen menestymiseen liittyvä tekijä. Työturvallisuuslaki vastuuttaa työnantajan sekä velvoittaa työntekijän 
ja opiskelijan toimimaan yhteistoiminnassa työyhteisön turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ing-
manedussa opetuksessa noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä. Tapaturmien ehkäiseminen toteutetaan 
työturvallisuuslain ja työsuojeluvalvontalain velvoitteiden mukaisesti. Työturvallisuuden kannalta ennalta 
ehkäisevä toiminta toteutetaan Ingmaedun työolosuhteiden selvityksen ja seurantaohjelman mukaisesti. 
Tämä on osa vuosittain tarkistettavaa työsuojelusuunnitelmaa. Toimintaohjeistus on kirjattu työhyvinvoin-
tisuunnitelmaan ja työsuojelutoimintaohjelmaan.  Lisäksi opiskeluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu arvi-
oida opiskelun ja oppimisympäristön terveellisyyttä sekä yhteisö- että yksilötasolla. Siilinjärven kunta suo-
rittaa oppilaitoksessa terveydellisten olosuhteiden tarkastuksen kolmen vuoden välein.  

Koko opiskeluympäristön (piha-alueet, yleiset tilat, luokkatilat) viihtyisyyden kehittämistä jatketaan edel-
leen. Tähän prosessiin otetaan myös opiskelijat mukaan esimerkiksi toiveita ja palautetta keräämällä. Eri-
tyisen tärkeää on, että koko henkilökunta omalta osaltaan edistää yhteisön viihtyvyyttä ja vaikuttaa tätä 
kautta koko oppilaitoksen hyvinvointiin ja mahdollistaa opiskelijoille esteettömän opiskeluympäristön.  

 

 

2.3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKI 
 

Opiskelijan ohjaus Ingmanedussa on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa. Erilaisin oh-
jauksen keinoin tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan ja kehittymään yhteiskunnan täysivaltaiseksi 
jäseneksi. Opiskelijan ohjaaminen on niin oppilaitoksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin erilaisissa oppimis-
ympäristöissä jatkuvaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.  

Kaikkien opettajien työtehtäviin kuuluu opiskelijan tilanteen seuraaminen ja tarvittavien tukitoimien käyn-
nistäminen. Luokanvalvojan rooli korostuu, ryhmästä vastaavana opettajana, olla yhdyshenkilönä opiske-
lijan tuen tarpeen kartoittamisessa ja sen järjestelyissä. Kaikkien opettajien tehtävänä onkin tukea luokan-
valvojan vastuullista roolia tiedottamalla luokanvalvojalle yksittäisen opiskelijan opintojen etenemättö-
myydestä. Luokanvalvojan tehtäviin kuuluu tarvittaessa opiskeluhuollollisten toimien käynnistäminen ja 
yhteydenpito huoltajiin. 

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn 
vuoksi tarvitsee pitkäaikaista ja säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon perusteiden 
mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoite-
taan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä 
opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityisen tuen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon perustei-
den mukaisen ammattitaidon ja osaamisen sekä edistää opiskelija kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kun-
toutuspalveluiden tuottajien kanssa. Erityisen tuen käytänteet on kuvattu Ingmanedun erityisopetuksen 
suunnitelmassa. 
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Ingmanedussa kaikkien opiskelijoiden tukena oppilaitoksen arjessa toimivat oppilaitoksen oma tuki- ja oh-
jaushenkilöstö; opinto-ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja sekä ammatilliset erityisopettajat. Tiivistä yh-
teistyötä opiskelijoiden ohjaamisen toteuttamisessa tehdään näiden toimijoiden kesken kunnan opiskelu-
huoltohenkilöstön kanssa. 

 

 

2.4 OPINTOJEN ETENEMISEN SEURANTA 
 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilöllisten lähtökohtien (todistukset, työelämäkokemus) pohjalta henki-
lökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko opintojen ajan. Luokanval-
voja seuraa opiskelijan yksilökohtaisen opintopolun toteutumista HOKSiin kirjattujen suunnitelmien mu-
kaisesti jaksoittain. 

Jokaisella koulutusalalla kokoonnutaan kaksi kertaa vuodessa seuraamaan ryhmäkohtaisesti opintojen 
edistymistä sekä opiskelijoiden pedagogisen tuen tarpeita. Lukukausipalavereiden tavoitteena on ennal-
taehkäistä opintojen etenemättömyyttä sekä edistää varhaista puuttumista.   

Palaveriin osallistuvat ammattialan ryhmien luokanvalvojat, ammatilliset erityisopettajat, laaja-alainen eri-
tyisopettaja, opinto-ohjaaja sekä rehtori. Luokanvalvoja valmistautuu esittelemään oman ryhmänsä opis-
kelijoiden opintojen etenemisen (osaamispisteet, poissaolot). Palaverissa keskitytään niihin opiskelijoihin, 
joiden opintojen etenemisessä on haasteita. Tavoitteena yhdessä pohtia tukitoimia ja konsultoida tarvit-
taessa opiskeluhuoltohenkilöstöä. 

 

 

2.5 HUOLTAJIEN OSALLISUUS 
 

Yhteydenpito oppilaitoksen ja huoltajien välillä tapahtuu pääsääntöisesti Wilman kautta. Koko oppilaitosta 
koskevat asiat lähetetään keskitetysti kaikille huoltajille. Myös opettajat ja erityisesti luokanvalvojat ovat 
yhteydessä huoltajiin tarpeen mukaan (esim. ryhmän tapahtumat, poikkeavat opetusjärjestelyt, opiskeli-
jan opintopolun erityisjärjestelyt/tuen tarve).   
 
Oppilaitoksessa järjestetään erilaisia tapahtumia vuosittain, joihin myös huoltajat ovat tervetulleita. Mar-
raskuussa 2018 auennut oppilaitoksen uusi Ingo -oppimisympäristö Kuopiossa, tarjoaa yhden mahdolli-
suuden huoltajille tutustua oppilaitoksen arkeen.  
 
Opinnot päättyvät oppilaitoksen yhteisiin opiskelijoiden valmistumisjuhliin joko syys- tai kevätlukukauden 
päättyessä. Lisäksi oppilaitoksessa on myös tapana juhlia jokaista valmistuvaa opiskelijaa muina ajankoh-
tina pienimuotoisissa valmistumiskahvituksissa. Kaikkiin näihin tilaisuuksiin myös opiskelijoiden kotiväki 
on toivotettu tervetulleeksi. 
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2.6 YHTEISTYÖTAHOT JA TAPAHTUMAT 
 

Ingmanedussa kuraattori, psykologi, erityisopettajat, opinto-ohjaaja ja opiskelijaterveydenhuollon toimijat 
tekevät jatkuvasti yhteistyötä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa sekä yhteisöllisen että yksilöllisen opis-
kelijahyvinvoinnin edistämiseksi. Merkittäviä yhteistyötahoja ovat erikoissairaanhoidon henkilöstön (nuo-
risopsykiatria ja aikuispsykiatria) lisäksi eri kuntien etsivän nuorisotyön työntekijät (Nuorisolaki 
L1285/2016) sekä kolmannen sektorin toimijat kuten Vamos, Kuopion tyttöjen talo ja TUKEVA työvalmen-
nussäätiö.  

Lastensuojelun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä erityisesti sijoitettuna sekä jälkihuollon piirissä olevien 
nuorten verkostoissa. Koko Ingmanedun henkilökunnalla on tilanteen niin vaatiessa velvollisuus tehdä las-
tensuojeluilmoitus, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, 
kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä 
(L417/2007 25§). Kuraattori voi tarvittaessa auttaa henkilökuntaa ilmoituksen teossa (liite 1). 

Yhtenä tavoitteena on erityisesti ennaltaehkäisevän päihdetyön näkökulmasta, että päihdetyön asiantun-
tijat, opiskeluhuollon henkilöstö sekä poliisi näkyisivät oppilaitoksen arjessa. Valistustyön toivotaan vakiin-
tuvan osaksi Ingmanedun käytänteitä ja arkea. Oppilaitosyhteisön ulkopuolisissa yhteistyökuvioissa rehtori 
toimii yhdyshenkilönä muun muassa poliisin kanssa tehtävässä yhteistyössä.  

Yhteistyötä tehdään myös mm. työ- ja elinkeinopalvelujen ja seurakunnan kanssa. Työ- ja elinkeinopalve-
lujen kanssa yhteistyö korostuu opiskelijan valmistumisen yhteydessä. Osa opiskelijoista tarvitsee vielä eri-
tyistä tukea työmarkkinoille siirtymisessä. Seurakunnan oppilaitospastori ja diakoni puolestaan tarjoavat 
opiskelijoille tarvittaessa tukea ja keskusteluapua eri elämäntilanteisiin liittyvissä haasteissa.   

Tavoitteena on edistää yhteistyötä erilaisilla tapahtumilla ja teemapäivillä. Usein teemana on erilaiset hy-
vinvointiin liittyvät kampanjat. Mukana teemapäivissä ovat vuosittain vaihdellen olleet mm. Liikenneturva, 
Pohjois-Savon liikunta, etsivä nuorisotyö, nuorisopoliisi, oppilaitospastori, pelaamiseen liittyvät hankkeet 
sekä erilaiset terveyden ja hyvinvoinnin alueelliset hankkeet.   

Tiivistä yhteistyötä tehdään alueen lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Esimerkiksi hyvinvointi-
teemaa on viety eteenpäin yhdessä SAKKYN oppilaitoksen kanssa. Kahden oppilaitoksen opiskelijat ovat 
tutustuneet samoihin tiloihin järjestettyihin hyvinvointipisteisiin. Yhteistyöhankkeet ovat erinomainen 
mahdollisuus opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä eri oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämi-
seen.  

 

2.7 OPISKELUHUOLTORYHMÄT JA NIIDEN TOIMINTA 
 
  

Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja 
arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Lain mukaan opiskeluhuollon ohjausryhmä 
voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen taikka sille asetetut tehtävät voi hoi-
taa muu tehtävään soveltuva ryhmä (L1287/2013, §14). Ingmanedussa opiskeluhuollon ohjausryhmänä 
toimii Siilinjärven kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmä. Opiskeluhuollon ohjausryhmään kuu-
luvat kunnan viranhaltijoista lukion rehtori, Siilinlahden koulun rehtori, Ahmon koulun rehtori/apulaisreh-
tori, hyvinvointisuunnittelija, varhaiskasvatusjohtaja ja sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalueen johtaja 
sekä Savon ammattiopiston ja Ingmanedu, Kulttuurialan ammattiopiston edustajat. Kullakin varsinaisella 
edustajalla on oma varaedustaja.  Ingmanedun edustajana toimii oppilaitoksen rehtori Irma Tikkanen ja 
hänen varaedustajana laaja-alainen erityisopettaja Anu Vänskä.  
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Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa mo-
nialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä (L1287/2013), ryhmää johtaa koulutuksen järjestäjän 
nimeämä edustaja. Ingmanedussa ryhmän toimintaa ohjaa rehtori.  

 Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, OOHR, toimii yhteisöllisen opiskeluhuollon ja opiskelijahyvin-
voinnin asiantuntijaryhmänä, ja osallistuu opiskelijoiden hyvinvointia edistävään toimintaan oppilaitok-
sessa sekä keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävän suunnitelman ja toimintaohjeiden tekoon. Ryhmä 
sopii organisoitumisestaan sekä tiedottamisen ja yhteistoiminnan periaatteista opiskeluhuollossa sekä 
suunnittelee ja sopii oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden periaatteista opis-
keluhuollossa. OOHR vastaa opiskeluhuoltosuunnitelman päivittämisestä ja tarvittaessa delegoi työtä opis-
keluhuollon muille toimijoille. Myös opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisen seuranta, arviointi ja ke-
hittäminen ovat ryhmän vastuulla.  

Ingmanedun oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä OOHR kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuo-
dessa, tarvittaessa useammin. Ryhmään kuuluvat opiskeluterveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori, psykologi, 
erityisopettajat, opinto-ohjaaja, rehtori, tarvittaessa ryhmänohjaat sekä opiskelijoiden edustaja.  

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelu-
jen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryh-
mässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole 
edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantun-
tijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön (L1287/2013, §14).  

Jos yksittäisen opiskelijan osalta esille tulee opiskelijahuollollisia tarpeita, sovitaan erikseen, miten ja mil-
loin tapauskohtainen monialainen asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle ja pyydetään opiskelijalta/huolta-
jalta tapaamiseen yksilöity lupa. Monialaisen asiantuntijaryhmän koollekutsumisesta vastaa pääsääntöi-
sesti luokanvalvoja tai opiskeluhuollon toimija. Tapaaminen kirjataan opiskeluhuollon kertomukseen.   

 

2.8. TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET 
 

Ingmanedu tiedottaa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja muista opintoihin liittyvistä edelly-
tyksistä vuosittain päivitettävillä www-sivuilla. 

 

2.9. KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISTÄ EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET 
 

Ingmanedussa pyritään havaitsemaan opiskelijan opintoihin liittyviä haasteita hyvissä ajoin. Tavoitteena 
on tiedonsiirron parantaminen peruskoulusta siten, että syksyisin pidetään yhdessä peruskoulun opinto-
ohjaajien ja erityisopettajien kanssa tiedonsiirtopäivä, jossa peruskoulusta siirtyvät tiedot vastaanottavan 
oppilaitoksen luokanvalvojalle, erityisopettajalle tai opinto-ohjaajalle. Myös hakeutumisvaiheessa ja jo 
opintojen alettua tehdään tarvittaessa ja nuoren luvalla tiedonsiirtoa tai muuta yhteistyötä peruskoulun 
toimijoiden kanssa. Lisäksi tehdään vahvaa yhteistyötä kotien ja huoltajien kanssa opiskelijoiden opintojen 
tukemiseksi. Yhteistyö opiskeluhuollon toimijoiden sekä alueen erikoissairaanhoidon kanssa korostuu eri-
tyisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnassa, joka tehdään opiskelijan 
kanssa heti opintojen alkuvaiheessa.  
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Luokanvalvojille on määritelty oma tehtävänkuva ja toimintamallit, joilla puututaan mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa poissaoloihin tai muihin nuoressa havaittuihin huolestuttaviin merkkeihin. Luokanval-
voja on yleensä se henkilö, joka ensimmäisenä havaitsee nuoren ongelmat. Hänen tukena ovat opinto-
ohjaaja, erityisopetuksen toimijat sekä opiskeluhuollon henkilöstö.  

Jos ongelmana on väärä alavalinta, tarjoaa oppilaitos joustavia mahdollisuuksia kokeilla toista alaa oppilai-
toksen sisällä. Siirtyminen kokonaan alalta toiselle on mahdollista vapaiden opiskelupaikkojen puitteissa. 
Mikäli sopivaa alaa ei löydy Ingmanedusta, kartoitetaan muita mahdollisuuksia yhdessä opinto-ohjaajan 
kanssa. Tavoitteena on löytää opiskelijalle sopiva opiskelupaikka jostakin toisesta oppilaitoksesta.  

Jos ongelmat ovat oppimisessa, oppilaitoksessamme on tarjolla laaja-alaisen erityisopettajan ja ammatil-
listen erityisopettajien palvelut. Keskeyttämisvaarassa oleva opiskelija voidaan esimerkiksi ohjata yhteis-
ten aineiden verstastyöskentelyyn erityisopettajan ohjaukseen. Verstaalla opiskelija saa yksilöllisempää 
pienryhmäohjausta esim. elämänhallintaan liittyvissä asioissa ja voi edistää yhteisten aineiden opintojaan.  
Myös ammatillisen erityisopettajan lisäohjausta on tarjolla eri osaamissaloilla.  

 

2.10  LUKUKAUSIPALAVERI 
 

Ingmanedussa on käytössä ns. lukukausipalaverit. Rehtori kutsuu palaverin koolle kerran syksyllä ja ker-
ran keväällä. Palaveriin kutsutaan luokanvalvojat, opinto-ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja, ammatilli-
set erityisopettajat ja mahdolliset muut tarpeelliset henkilöt aloittain sovitulla tavalla.  

Palaverista laaditaan muistio ja siinä käsitellään ainoastaan opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita, ku-
ten   

- Päättyvän lukukauden arviointi  
- Opiskelijapalautteet  
- Tulevien jaksojen opintopolkujen suunnittelua  
- Opiskelijamääräkehityksen seuranta (eronneiden määrä, uudet opiskelijat)  
- Poissaolot, erityisopetuksen tarve  
- Hyvien käytänteiden jakaminen keskeyttämisen ehkäisemiseksi  
- Muut pedagogiset asiat   
- Muut ajankohtaiset asiat  

  
Lukukausipalaverissa ei käsitellä yksilökohtaisia opiskeluhuollollisia asioita, eikä palaverissa käsiteltyjä 
asioita kirjata opiskelijahuollon kertomuksiin.   

 

 
2.11. TOIMINTAOHJEET 

 

2.11.1 OSALLISTUMINEN OPETUKSEEN JA POISSAOLOJEN SEURANTA  
 
Ingmanedussa poissaoloja seurataan opiskelijahallintojärjestelmän Wilma-käyttöliittymän kautta. Poissa-
olojen sekä opintojen päätoimisuuden seuranta ovat keinoja päästä varhaisessa vaiheessa puuttumaan 
opiskeluun liittyviin haasteisiin ja sitä kautta tukea opintojen etenemistä. Opiskelijan tulee osallistua hen-
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kilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muu-
hun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Ammatilliset opinnot ovat 
päätoimisia, kun niiden laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osp opiskelukuukautta kohden.  
 
Opiskelijan tulee ilmoittaa poissaolostaan luokanvalvojalle/opettajalle, jonka tunnilta joutuu olemaan 
poissa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana myös työpaikkaohjaajalle ensimmäisenä poissaolopäi-
vänä. Luokanvalvoja seuraa poissaoloja viikoittain ja tarvittaessa keskustelee opiskelijan kanssa poissa-
oloista ja niiden syistä. Toistuvat poissaolot ovat usein merkki siitä, että opiskelijalla on vaikeuksia kiinnit-
tyä opintoihin ja hän tarvitsee lisätukea opinnoista selviytymiseen. Varhainen puuttuminen poissaoloihin 
ehkäisee ongelmien kasaantumista ja opintojen keskeytymistä. Huolen syntyessä luokanvalvoja tai joku 
muu opetushenkilöstöön kuuluva voi konsultoida opiskeluhuollon henkilöstöä tuen tarpeen arvioimiseksi. 
Yhdessä opiskelijan/alaikäisen huoltajan kanssa tehdään suunnitelmaa poissaolojen vähentämiseksi ja 
otetaan yhteyttä tarvittaessa opiskeluhuoltohenkilöstöön ajan varaamista varten. 
 
  
Poissaoloiksi ei lueta:  
 

• osallistumista oppilaitoksen edustustehtäviin ja kehittämistehtäviin  
• käyntejä opiskelijahuoltohenkilöstön vastaanotolla  
• osallistumista tukiopetukseen  
• osallistumista oppilaitosten pääsykokeisiin  
• opintojen suorittaminen muualla (mm. lukio-opinnot, urheiluakatemia) 

 
Opiskelijan on kuitenkin aina ilmoitettava näistä luokanvalvojalle tai opettajille, joiden tunneilta joutuu 
olemaan poissa.  

Alle 18-vuotiaan opiskelijan poissaolon selvittää Wilmassa huoltaja. 18 vuotta täyttänyt opiskelija antaa 
itse selvityksen poissaoloista. Luokanvalvoja käy selvityksen läpi ja tarvittaessa pyytää opiskelijalta lisäsel-
vityksen. Jos toistuvan (70h) poissaolon syynä on sairaus, eikä opiskelijalla ole esittää sairaudestaan doku-
mentteja (esim. lääkärintodistukset), voidaan opiskelija velvoittaa jatkossa toimittamaan luokanvalvojalle 
sairaslomatodistuksen jokaisesta sairauspoissaolostaan.   

 
Poissaoloihin puututaan oppilaitoksessamme seuraavasti (liite 2):   

A. Jos opiskelija on poissa ilmoittamatta 
 

luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijaan puhelimitse, Wilman-kautta tai sähköpostitse. Opiskelijalta pyy-
detään poissaoloselvitystä ja yli 3 päivän sairaspoissaoloista sairaslomatodistusta. Selvittämättömistä pois-
saoloista otetaan aina yhteyttä alaikäisen huoltajaan ja pyydetään selvitystä. Mikäli luokanvalvojalla herää 
huoli opiskelijan poissaolojen syistä 

, on hänen viipymättä oltava yhteydessä opiskeluhuoltohenkilöstöön. 

 

1. VAIHE: 

• kun opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja 35 tuntia tai osallistuminen opetukseen on 
epäsäännöllistä 
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MITÄ TEHDÄÄN  
 
• luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös opiskelijan 

huoltajaan ja kutsuu heidät pedagogiseen keskusteluun tilanteen selvittämiseksi 
• tarvittaessa keskusteluun kutsutaan myös opintojen tukemiseen osallistuvia henkilöitä esim. 

opinto-ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja, ammatillinen erityisopettaja 
• pedagogisen ryhmän tavoitteena on mm. varmistaa, että opiskelijalle on kertynyt riittävä 

määrä osaamista suhteessa tavoitteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin sekä kuinka opiskelija 
voisi osoittaa osaamisen ja oppimisen aihealueeseen soveltuvalla tavalla  

• keskustelusta luokanvalvoja kirjaa Wilmaan pedagogisen ryhmän muistion, johon kirjataan 
mm. suunnitelma poissaolojen ehkäisemiseksi sekä suunnitellut tukitoimet 

 
 
2.VAIHE: 
 
 

• mikäli pedagogisessa ryhmässä sovitut suunnitelmat eivät toteudu ja poissaolot edelleen jat-
kuvat (poissaoloja yhteensä yli 70h tai opiskelu edelleen epäsäännöllistä) 
 

 
MITÄ TEHDÄÄN 

  

• luokanvalvoja tai joku muu opetushenkilöstöön tai opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva eh-
dottaa opiskelijalle/alaikäisen huoltajalle monialaisen yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän 
koolle kutsumista opiskeluhuollon tuen tarpeen selvittämiseksi ja palveluiden järjestämiseksi 
tai olemassa olevien tukitoimien riittävyyden arvioimiseksi 

• koolle kutsuja toimii puheenjohtajana ja ryhmä valitsee itselleen sihteerin, joka kirjaa tarvitta-
vat tiedot opiskeluhuollon kertomukseen (liite 6) 

• opiskeluhuollon kertomukset arkistoidaan suljettuihin kirjekuoriin ja päälle suostumuslomake 
• luokanvalvoja huolehtii opiskeluhuollon kertomuksen rekisterin ylläpitäjälle 
• poissaolon jatkuttua yhtäjaksoisesti yli kaksi viikkoa, luokanvalvoja pyytää opintosihteeriä te-

kemään tarvittavat ilmoitukset Kelalle 
 
 

3.VAIHE:  

 
• mikäli selvittämättömät poissaolot yhä jatkuvat yli 200h tai opiskelu on epäsäännöllistä 

 
 

                      MITÄ TEHDÄÄN  

 
 

• luokanvalvoja ottaa yhteyttä rehtoriin, joka kutsuu opiskelijan/alaikäisen huoltajan pedagogi-
seen ryhmään 

• luokanvalvoja esittelee ryhmässä aiemmin tehdyt suunnitelmat ja toimenpiteet poissaolojen 
ehkäisemiseksi 

• ryhmän kokoontumisesta luokanvalvoja kirjaa pedagogisen muistion Wilmaan 
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4.VAIHE: 

 
• mikäli poissaolot edelleen jatkuvat 

 
 

MITÄ TEHDÄÄN 
 
• luokanvalvoja ilmoittaa tilanteesta rehtorille 
• rehtori kutsuu opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kuulemistilaisuuteen, jonka perusteella opis-

kelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus 
• kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori 
• huoltajalle annetaan tieto kurinpitorangaistuksesta 

 
 

5.VAIHE: 

 
• mikäli selvittämättömät poissaolot jatkuvat edelleen eikä opiskelija noudata tehtyjä suunnitel-

mia tai ei saavu tapaamisiin ja kuulemistilaisuuksiin 
 
 
 

MITÄ TEHDÄÄN 
 
• rehtori kutsuu opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kuulemistilaisuuteen, jonka perusteella voi-

daan esittää määräaikaista erottamista (1-3kk) 
 

B. Ellei opiskelijaan saada yhteyttä ja selvittämättömät poissaolot jatkuvat yli 35h 
 

Alaikäinen opiskelija 

 
• luokanvalvoja ottaa yhteyttä alaikäisen opiskelijan huoltajaan ja pyytää selvitystä poissaoloista 
• luokanvalvoja lähettää OLETKO KESKEYTTÄNYT OPINNOT -kirjeen (liite 7) opiskelijalle (alaikäi-

sen kohdalla kopio myös huoltajalle), kun opiskelija on ollut kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti poissa 
ilman hyväksyttyä syytä 

• mikäli huoltaja ei reagoi yhteydenottoihin, luokanvalvoja on yhteydessä opiskeluhuoltohenki-
löstöön lasten suojelutarpeen arvioimiseksi 
 
 

Täysi-ikäinen opiskelija 

 
• luokanvalvoja lähettää OLETKO KESKEYTTÄNYT OPINNOT -kirjeen (liite 7) opiskelijalle, kun opis-

kelija on ollut kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti poissa ilman hyväksyttyä syytä 
• luokanvalvoja ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan ja kuraattoriin, jotka arvioivat yhdessä ohjauk-

sen ja opiskeluhuollon tarvetta 
opinto-ohjaaja tarjoaa opiskelijalle ohjausaikaa jatkosuunnitelman laatimiseksi 
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C. Ellei opiskelija saavu jatkamaan opintojaan tai käytä hänelle tarjottua opinto-ohjaajan aikaa tai 
kieltäytyy opiskeluhuollon tarjoamista palveluista 

 

• luokanvalvoja tiedottaa opiskelijan tilanteesta rehtoria, joka pyytää toimistosihteeriä lähettä-
mään varoituksen eronneeksi katsomisesta-kirjeen. Opiskelijaa pyydetään ottamaan yhteyttä 
luokanvalvojaan tai opinto-ohjaajaan kahden viikon kuluessa. 

• luokanvalvoja pyytää opintosihteeriä tekemään tarvittavat ilmoitukset Kelalle 
 

 

D. Jos opiskelija ei ota yhteyttä määräaikaan mennessä eikä palaa jatkamaan opintojaan 
 

• luokanvalvoja tekee esityksen rehtorille eronneeksi katsomisesta 
• rehtori päättää opiskelijan eronneeksi katsomisesta 

 

Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan opiskelijan kotikunnan etsivälle nuorisotyölle jokaisesta alle 29-
vuotiaasta oppilaitoksesta eroavasta opiskelijasta. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos arvioidaan, ettei 
nuori tarvitse etsivän nuorisotyön palveluita (työllistyminen, oppilaitoksen vaihto). Mahdollisia muita 
jatko-ohjauspaikkoja voivat olla esim. kunnan sosiaalitoimi, työvoiman palvelukeskukset, TE-toimistot tai 
kaupungin työpajat.  

 

   
2.11.2 OPISKELUKYVYN ARVIOINTI 

 

Huoli opiskelijan opiskelukyvystä voi ilmetä väsymyksen, mielenterveyden, päihteiden käytön tai muun 
vastaavan syyn vuoksi. Tilanteessa, jossa huoli herää opiskelijan opiskelukyvystä, on arvioitava moniam-
matillisesti voiko opiskelija osallistua opetukseen. Tilannetta on arvioitava työturvallisuuden, mutta myös 
opiskelijan hoitoon ohjaamisen näkökulmasta. Tärkeintä on tunnistaa tilanne ja arvioida välittömästi avun 
tarve (liite 8). 

Akuutissa tilanteessa opiskelijan toimintakyky on alentunut niin, ettei häntä voida työturvallisuussyistä 
pitää opetuksessa. Merkkejä tällaisesta tilanteesta on mm. sekavuus, uneliaisuus, tokkuraisuus, voimakas 
pelko- tai ahdistustila, voimakas ylivirittyneisyys, hermostuneisuus ja aggressiivisuus. 

Tällaisessa tilanteessa havainnon tehnyt opettaja tekee tilannearvion yhdessä joko toisen opettajan tai 
opiskeluhuoltoon kuuluvan henkilön kanssa.  

• mikäli opiskelija on vaaraksi itselleen tai muille tai on välittömän avun tarpeessa, soitetaan hä-
tänumeroon 112.  

• muussa tilanteessa henkilöt päättävät yhdessä täysi-ikäisen opiskelijan kohdalla onko mahdol-
lisuutta turvallisesti ohjautua yksin kotiin vai tuleeko hänet ohjata opiskeluterveydenhuollon 
palveluihin tai kiireellisissä tapauksissa terveyskeskuspäivystykseen 

• alaikäisen opiskelijan kohdalla ollaan aina yhteydessä huoltajaan ja pyydetään huoltajaa nou-
tamaan lapsensa 

• tilanteesta laaditaan aina muistio Wilmaan 
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Oppilaitos vastaa opiskelukyvyttömän opiskelijan turvallisuudesta, kunnes huoltaja tai tarvittaessa joku vi-
ranomainen ottaa hänet vastuulleen.  

Huoli opiskelijan opiskelukyvystä voi kehittyä myös akuuttia tilannetta hitaammin, pidemmän ajan kulu-
essa. Yleensä näissä tilanteissa opiskelijalla on paljon selvittämättömiä poissaoloja, hänen olemuksensa on 
väsynyt tai alakuloinen. Myös hänen käytöksensä tai ulkoinen olemuksensa on saattanut muuttua huomat-
tavasti opintojen aikana. Tärkeintä on ottaa asia puheeksi, keskustelemalla osoitetaan välittämistä. 

Jatkuva huoli opiskelijan opiskelukyvystä vaatii myös toimenpiteitä. Henkilö, jolla huoli herää, on yhtey-
dessä opiskelijan luokanvalvojaan. Luokanvalvoja keskustelee tilanteesta opiskelijan kanssa sekä alaikäisen 
opiskelijan kohdalla on yhteydessä myös huoltajaan 

• keskusteluissa tulee selvittää tuen tarvetta ja tarjota opiskelijalle opiskeluhuollon palveluita 
sekä auttaa opiskelijaa varaamaan aikoja opiskeluhuoltohenkilöstöltä 

• tarvittaessa kutsutaan koolle monialainen asiantuntija ryhmä, jonka tarkoituksen on selvittää 
opiskelijalle tarpeen mukaiset tukitoimet 

 
Opiskelija voidaan ohjata terveydenhuollon tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Opiskelijalla voi olla myös hoito-
suhde erikoissairaanhoidossa, jolloin suunnitelmaa on hyvä tehdä yhdessä heidän kanssaan. Ingmanedussa 
yhteyshenkilönä erikoissairaanhoidossa toimii laaja-alainen erityisopettaja, joka osallistuu tarvittaessa hoi-
toneuvotteluihin yhdessä opiskelijan kanssa.  

Mikäli on syytä epäillä huumausaineiden käyttöä, toimitaan huumausainetestauksen toimintaohjeiden 
mukaisesti (liite 12). Mikäli opiskelija jää pidemmälle sairauslomalle, huolehditaan opintojen väliaikaisesta 
keskeyttämisestä terveydentilan lausunnon tai sairausloman perusteella. Väliaikaisesta keskeytyksestä 
päätöksen tekee rehtori. 

 

2.11.3 OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA 
 

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998) antaa määräykset opiskelijaksi ottamisesta, alalle so-
veltumattomuudesta sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta, mm. päihteisiin liittyvissä asioissa. Päihteet 
aiheuttavat turvallisuusriskin niin oppilaitoksessa kuin työpaikallakin. Koulu- ja tapaturmavakuutukset ei-
vät korvaa päihtyneenä sattuneita tapaturmia. Myös asiakkailla on oikeus saada turvallinen palvelu päih-
teettömältä opiskelijalta.   

Ingmanedun järjestyssääntöjen mukaan päihteiden tai huumeiden hallussapito ja/tai niiden vaikutuksen 
alaisena oleminen on kielletty koulun alueella. Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueella, samoin oppi-
laitoksen järjestämissä tilaisuuksissa, vierailuilla ja edustustehtävissä.   

Ingmanedussa on oma päihteidenkäytön vastainen suunnitelma, päihdeohjelma, jota päivitetään vuosit-
tain yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön ja sijaintikuntien päihdetyöntekijöiden kanssa. Päihdeohjel-
massa (liite 9) on kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeon-
gelmiin puuttumiseksi. 

 

2.11.4 OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN JA OPPILAITOKSESTA EROAMINEN 
 

Ingmanedussa, Kulttuurialan ammattiopistossa, on luotu toimintamallit, joiden tavoitteena on puuttua 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintojen etenemättömyyteen (mm.poissaolot) ja ennaltaehkäistä 
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opintojen keskeyttämistä. Oppilaitos tarjoaa joustavia mahdollisuuksia rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja 
mm. erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen tuella. Myös oppilaitoksen sisällä voidaan opiskelijan kanssa 
pohtia tarvittaessa alalta toiselle vaihtamista. Mikäli sopivaa alaa ei löydy Ingmanedusta myös vapaita 
opiskelupaikkoja voidaan selvitellä opinto-ohjaajan tuella muista oppilaitoksista. Eroamistilanteessa opis-
kelijan kanssa luokanvalvojan lisäksi työskentelee vähintään opinto-ohjaaja tai/ja laaja-alainen erityisopet-
taja. Eron oppilaitoksesta opiskelijalle myöntää rehtori. Alle 29-vuotiaiden oppilaitoksesta eroavien opis-
kelijoiden osalta oppilaitos on velvollinen tekemään ilmoituksen opiskelijan kotikunnan etsivälle nuoriso-
työlle (L1285/2016). Ingmanedussa eroavasta opiskelijasta lähtee ilmoitus etsivään nuorisotyöhön eroto-
distuksen yhteydessä. 

Opintojen keskeyttäminen on myös mahdollista. Usein tähän on syynä terveydelliset perusteet. Keskeytys 
voidaan tehdä sairasloman tai terveydentilan lausunnon perusteella. Yhteistyötahoja erityisopetuksen 
ohella tässä vaiheessa ovat opiskeluterveydenhuolto tai erikoissairaanhoito. Keskeytyksestä tulee tehdä 
allekirjoitettu opinto-oikeuden muutoshakemus. Hakemuksen allekirjoittavat henkilökunnasta ne, jotka 
ovat olleet keskeytysprosessissa mukana. Päätöksen tilapäisestä keskeytyksestä tekee rehtori. 

Nuoren voi lain mukaan ilmoittaa kotikuntansa etsivälle nuorisotyöntekijälle myös opintojen keskeytysvai-
heessa, jos viranhaltija saamiensa tietojen perusteella arvioi, että nuori tarvitsee tukea päästäkseen pal-
velujen piiriin. Tietoja luovuttaakseen esimerkiksi oppilaitoksen ei tarvitse odottaa nuoren virallista eroa-
mista, vaan ilmoituksen voi tehdä heti huolen herättyä. 

 

2.12   KRIISITILANTEET 
 

Ingmanedussa toimii kriisiryhmä, johon kuuluvat opinto-ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja, terveyden-
hoitaja, kuraattori, psykologi ja rehtori. Kriisiryhmän toiminnasta vastaa rehtori. 

Kun henkilöstöön kuuluva saa tiedon oppilaitosta tai opiskelijaa koskevasta tilanteesta, hänen on tarkistet-
tava ja kirjattava ainakin seuraavat asiat: 

1. ilmoittajan nimi ja puhelinnumero 
2. mitä on tapahtunut 
3. missä ja milloin 
4. ketä asia koskee, mahdolliset uhrit, tekijät jne. 
5. mikä tilanne on juuri nyt 
6. kenelle muille asiasta on ilmoitettu, hoitaako joku muu jo asiaa 
7. ilmoitus rehtorille, joka ilmoittaa kriisiryhmälle 

Se kriisiryhmän jäsen, joka saa tiedon tapahtumasta, välittää tiedon muille kriisiryhmän jäsenille. Kriisi-
ryhmä kokoontuu tarvittaessa mahdollisimman nopeasti. Kriisiryhmän toiminnasta ottaa vastuun rehtori. 
Hän vastaa myös tiedotusvälineiden kysymyksiin ja haastattelupyyntöihin. Opiskelijoita ja henkilökuntaa 
pitää suojella tiedotusvälineiden kysymyksiltä ja tungettelulta. 

Tarkemmat kriisitilanteiden toimintaohjeet löytyvät kriisisuunnitelmasta (liite 15). 
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3. YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO 
 
3.1. OPISKELUHUOLLON VASTUUT INGMANEDUSSA 
 

 
Opetushenkilöstö  
 
Opiskeluhuoltoa koordinoi rehtori  

- toimii Ingmanedun kulttuurialan ammattiopiston edustajana Siilinjärven kunnan opiskeluhuollon 
ohjausryhmässä  

- toimii oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän (OOHR) puheenjohtajana, kutsuu koolle ko-
koukset, koordinoi ja valvoo toimintaa   

- vastaa omalta osaltaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman toteuttamisesta oppilai-
toksessa  

- toimii opiskeluhuollon ohjausryhmän jäsenenä  
- vastaa käytännön tasolla opiskeluhuollon koordinoinnista, kehittämisestä ja tiedottamisesta op-

pilaitoksessa  
  

Opettaja   

- seuraa opiskelijan edistymistä opettamassaan opetuskokonaisuudessa   
- kirjaa opiskelijoiden poissaolot oppitunneilta   
- keskustelee opiskelijan ja luokanvalvojan kanssa, mikäli havaitsee huolta herättäviä asioita opis-

kelijan opiskelussa tai muiden asioiden osalta (poissaolot, opintojen etenemättömyys, epäasialli-
nen käytös, kiusaaminen, päihteiden käyttö, elämänhallinta ongelmat jne.) 

- kääntyy luokanvalvojan ja/tai ammatillisen erityisopettajan ja/tai laaja-alaisen – erityisopettajan 
(erva) puoleen, kun havaitsee, että opiskelijalla on vaikeuksia opetuskielen hallinnassa, hahmot-
tamisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa tai on epäily muusta oppimisen vaikeudesta  

- jos opettaja havaitsee opiskelijan käytöksessä jotain, joka saattaa merkitä turvallisuusuhkaa 
muille, hän ilmoittaa havainnostaan välittömästi luokanvalvojalle ja rehtorille  

- osallistuu tarvittaessa monialaisiin asiantuntijaryhmiin  
  
Luokanvalvoja   

- seuraa ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja, opintojen etenemistä 
- päivittää säännöllisesti opiskelijoiden HOKSeja ja on omien opiskelijoidensa asiantuntija ja tukija  
- vastaa opiskelijan HOKS-prosessista  
- tekee yhteistyötä muiden opettajien kanssa  
- keskustelee opiskelijan kanssa silloin, kun herää huoli opiskelijan hyvinvoinnista ja/tai käyttäyty-

misestä ja ottaa yhteistyössä opiskelijan/ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa yhteyttä opis-
keluhuoltohenkilöstöön  

- ottaa yhteyttä opiskeluhuollon ammattihenkilöihin, jollei opettaja jo ole sitä tehnyt, kun on kyse 
kiusaamisesta, päihteiden käytöstä, jaksamisesta, tai saa tietää opiskelijan erityisen haasteellisista 
kotioloista 

- osallistuu opiskelijan kokonaisvaltaiseen tukemiseen opintojen edistämiseksi yhteistyössä ala-
ikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa 

- havaitessaan, että opiskelijan opinnot eivät etene normaalissa aikataulussa, keskustelee opiskeli-
jan kanssa ja ottaa alaikäisen tapauksessa yhteyttä kotiin  

- tiedottaa ryhmänsä asioista tarvittaessa opinto-ohjaajalle ja laaja-alaiselle erityisopettajalle  
- kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle   
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Erityisopetusvastaava (erva) – laaja-alainen erityisopettaja 

- erityisopettajien edustaja toimii oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän (OOHR) jäsenenä 
- toimii Ingmanedun kulttuurialan ammattiopiston edustajan (rehtori) varaedustajana Siilinjärven 

kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmässä  
- toimii luokanvalvojan tukena opiskelijan HOKS-prosessissa (erityinen tuki) 
- kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle ja osallistuu asian-

tuntijaryhmiin  
- toimii oppilaitoksen yhdyshenkilönä koulun ulkopuolisissa verkostoissa ja osallistuu verkostopa-

lavereihin kokonaiskuntoutuksesta vastaavien tahojen kanssa (mm. erikoissairaanhoito) 
- toimii kolmannen sektorin palveluiden yhdyshenkilönä 

 
  
Ammatillinen erityisopettaja  

- tukee opiskelijoiden opiskelua tarvittaessa tarjoamalla lisä-, erityis- ja rinnakkaisopetusta  
- toimii yhteistyössä opettajien kanssa opiskelijoiden opintojen ja hyvinvoinnin tukemiseksi  
- ohjaa opiskelijan tarvittaessa opiskeluhuollon palvelujen piiriin  
- osallistuu tarvittaessa monialaisiin asiantuntijaryhmiin  
- tiedottaa erityisopetuksesta vastaavaa erityisopettajaa tarvittaessa opiskelijan tilanteesta 
- kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle   

  
Opinto-ohjaaja  

- toimii oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän (OOHR) jäsenenä  
- toimii yhteistyössä opettajien kanssa opiskelijoiden opintojen ja hyvinvoinnin tukemiseksi  
- seuraa ja suunnittelee opiskelijan opintoja yhteistyössä opiskelijan ja luokanvalvojan kanssa  
- ohjaa opiskelijan tarvittaessa opiskeluhuollon palvelujen piiriin  
- on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin   
- kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle ja osallistuu asian-

tuntijaryhmiin 
- tiedottaa erityisopetuksesta vastaavaa erityisopettajaa tarvittaessa opiskelijan tilanteesta 
- tutor-toiminnan ja opiskelijakunnan hallituksen yhdyshenkilö 

 

Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstö  
 
 
Terveydenhoitaja   
- toimii oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän (OOHR) jäsenenä  
- toimii tarvittaessa konsultointiapuna opiskeluhuollollisissa asioissa   
- seuraa ja edistää omalta osaltaan työympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja opiskeluyhteisön hy-

vinvointia  
- seuraa opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tekemällä terveystarkastukset kai-

kille aloittaville opiskelijoille sekä aina tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukaan 
- toimii moniammatillisessa yhteistyössä oppilaitosten sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa niin yh-

teisöllisen kuin yksilökohtaisen opiskeluhuollon osalta  
- tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, mukaan lukien huoltajat  
- kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle ja osallistuu asiantun-

tijaryhmiin  
- terveydenhoitajan vastaanotolle voi mennä joko ajanvarauksella tai ilman ajanvarausta äkillisissä ti-

lanteissa 
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Opiskeluterveydenhuollon lääkäri   

- toimii oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän (OOHR) jäsenenä  
- toimii tarvittaessa konsultointiapuna opiskeluhuollollisissa asioissa  
- tekee lääkärintarkastuksen kaikille 2. vuoden opiskelijoille ja terveydenhoitajan yksilöllisen arvion 

perusteella myös muille opiskelijoille 
- selvittelee ja hoitaa opiskelukykyyn vaikuttavia sairauksia ja lähettää tarvittaessa asianmukaiseen 

jatkohoitoon 
- lääkärin vastaanotto toimii vain ajanvarauksella (ajanvaraus terveydenhoitajan kautta) 

 
Psykologi   

- toimii oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän (OOHR) jäsenenä   
- osallistuu oppilaitoksen yhteisöllisen hyvinvointityön tekemiseen ja kehittämiseen  
- toimii moniammatillisessa yhteistyössä oppilaitosten sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa niin 

yhteisöllisen kuin yksilökohtaisen opiskeluhuollon osalta  
- tiedottaa alaansa kuuluvista asioista opettajille, opiskelijoille ja huoltajille sekä konsultoi muita 

Ingmanedussa toimivia vastuualueeseensa liittyvistä asioista  
- toimii oman alansa asiantuntijana opiskeluhuollon kokonaisuudessa  
- toimii tarvittaessa konsultointiapuna opiskeluhuollollisissa asioissa  
- tekee psykologin työtä opiskelijoiden ja heidän perheidensä parissa   
- kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle ja osallistuu niihin  

  
Kuraattori   

- toimii oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän (OOHR) jäsenenä  
- osallistuu oppilaitoksen yhteisöllisen hyvinvointityön tekemiseen ja kehittämiseen  
- toimii moniammatillisessa yhteistyössä oppilaitosten sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa niin 

yhteisöllisen kuin yksilökohtaisen opiskeluhuollon osalta  
- tiedottaa alaansa kuuluvista asioista opettajille, opiskelijoille ja huoltajille sekä konsultoi muita 

Ingmanedussa toimivia vastuualueeseensa liittyvistä asioista  
- toimii sosiaalialan asiantuntijana  
- toimii tarvittaessa konsultointiapuna opiskeluhuollollisissa asioissa  
- tekee sosiaalista työtä opiskelijoiden ja heidän perheidensä parissa   
- kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle ja osallistuu niihin  

 
Nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja 

- toimii moniammatillisessa yhteistyössä oppilaitosten sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa 
niin yhteisöllisen kuin yksilökohtaisen opiskeluhuollon osalta  

- tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, mukaan lukien huoltajat  

 

Päihdetyöntekijä 

- toimii moniammatillisessa yhteistyössä oppilaitosten sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa 
niin yhteisöllisen kuin yksilökohtaisen opiskeluhuollon osalta  

- tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, mukaan lukien huoltajat  
 
 

3.2 PALVELUT 
 

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelujen järjestämisessä painopiste on varhaisen puuttumisen mal-
leissa. Tavoitteena on tarjota apua sekä tukea mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Yksilökohtaisessa 
opiskeluhuollossa luottamuksen suoja ja tietosuoja ovat olennaisia toiminnan edellytyksiä. 
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Opiskelijan omat mielipiteet ja toivomukset on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja rat-
kaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Alaikäinen 
opiskelija voi painavasta syystä kieltää huoltajaansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian 
käsittelyyn tai antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen, jollei se 
selvästi ole hänen etunsa vastaista. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuol-
lon palveluja. 

 

3.2.1. OPISKELUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT 
 

Opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä säädetään terveydenhuolto- (1326/2010) sekä oppilas- ja opis-
kelijahuoltolaissa (1287/2013). Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden ja hy-
vinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen. Opiskelijan terveysneuvonta on yksilöllistä ja 
sillä tuetaan itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja, hyvää kuntoa, mielenterveyttä ja 
ehkäistään kiusaamista. Oppilaitoksen kanssa yhdessä jaetaan tietoa ammattiin liittyvistä edellytyksistä ja 
keskeisistä terveys- ja turvallisuusriskeistä sekä tavoista suojautua niiltä.  

Ingmanedussa uusille opiskelijoille lähetetään valintapäätöksen liitteenä esite opiskeluterveydenhuollon 
palveluista.  Lukuvuoden alussa terveydenhoitaja käy esittäytymässä aloittavien opiskelijoiden ryhmissä ja 
kertoo tuolloin lyhyesti opiskeluterveydenhuollon palveluista. Myös Ingmanedun verkkosivuilla ja opiske-
lijan oppaassa on tietoa palveluista mm. yhteystiedot, vastaanottoajat ja -paikat. Ingmanedun terveyden-
hoitaja on tavoitettavissa pääkoululla tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Tarvittaessa myös muina päivinä 
voi terveydenhoitajaan olla yhteydessä. 

Terveydenhoitaja tapaa nuoren ensimmäisen opiskeluvuoden aikana terveystarkastuksessa. Ennen ter-
veystarkastusta opiskelija täyttää opiskeluterveydenhuollon terveyskyselylomakkeen. Mikäli lukukauden 
alussa opiskelija, opettaja tai esim. huoltaja huomaa tarvetta ajanvaraukselle jo ennen kuin terveydenhoi-
tajalta tulee kutsu siihen, ajan voi varata jo aiemmin.  

Terveystarkastuksessa on tärkeä saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä oh-
jata opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilantee-
seen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin. Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista 
selviytymisen kannalta. Terveyden edistämisen lisäksi terveystapaamisen tavoitteena on tunnistaa eri-
tyistä tukea tarvitsevat opiskelijat varhain. Erityisen tuen tarvetta voivat aiheuttaa esimerkiksi nuoren 
krooninen sairaus, mielenterveys- ja päihdeongelmat, kiusaaminen, oppimisvaikeudet, vanhempien sai-
raus, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, läheisväkivalta ja vaikeudet perheen tai nuoren toi-
meentulossa. Tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä muun opiskelijahuollon, opettajien ja hoitotaho-
jen kanssa koko opintojen ajan. Alaikäisten huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on myös tärkeä tuki nuoren 
selviytymisessä. Opiskeluterveydenhuolto tukee nuorta omalta osaltaan yhdessä tehdyn suunnitelman 
mukaisesti. Salassapitosäädökset ohjaavat tietojen siirtokäytäntöjä.  
 
Opintojen aikana terveydenhoitajan vastaanotolle voi hakeutua ilman ajanvarausta ja terveydenhoitajan 
neuvoja ja ohjantaa voi kysyä myös puhelimitse ja Wilma-viestitse. Vastaanotolle voi hakeutua mm. seu-
raavissa asioissa; sairauksien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon liittyvä neuvonta ja omahoidon ohjaus, psyko-
sosiaalisen tuen antaminen, tapaturmien ensiapu, rokotustoiminta ja ehkäisyneuvonta. Opiskelijalla tulee 
olla mukanaan sairautensa hoitoon koulupäivän aikana tarvitsema lääkitys.    

Mikäli opiskelijalla on tutkitusti todettu olevan tarve erityisruokavalioon, tulee opiskelijan ottaa yhteys ter-
veydenhoitajaan opintojen alussa. Terveydenhoitajan vastaanotolla täytetään lomake koulun opiskelija-
ruokalan henkilökunnalle.  
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Lääkäri tapaa kaikki opiskelijat, joko ensimmäisenä tai toisena opintovuonna. Kutsuntaikäisille lääkärintar-
kastus tehdään kutsuntavuoden keväällä. Lääkärin vastaanotto toimii ajanvarauksella opiskeluterveyden-
huollon tiloissa, kahtena päivänä viikossa. Muina kuin vastaanottopäivinä lääkäri on tavoitettavissa tervey-
denhoitajan konsultaatioita varten. Ajanvaraus tapahtuu terveydenhoitajien kautta. Vastaanottotoiminta 
pitää sisällään sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn, että niiden hoitoon sisältyvää toimintaa. Erityistä huo-
miota kiinnitetään elämäntapoihin ja sairauksiin, jotka voivat aiheuttaa uhkaa opiskelukyvylle. Tarvittaessa 
lääkärin vastaanotolle kutsutaan mukaan myös nuoren perhettä tai muuta verkostoa. Lääkärin kautta opis-
kelija voidaan ohjata jatkotutkimuksiin mm. erikoissairaanhoitoon.   

Yhteisöllistä ennaltaehkäisevää työtä opiskeluterveydenhuolto tekee yhdessä oppilaitosten, opiskelijajär-
jestöjen ja muiden opiskeluyhteisön hyvinvointiin vaikuttavien tahojen kanssa. Opiskeluympäristön ja – 
yhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus tehdään joka kolmas vuosi laajassa yhteistyössä oppi-
laitoksen, opiskelijoiden, opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, 
työsuojeluhenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. Tarkastuksen tavoitteena on mm. tapatur-
mien ehkäiseminen ja esteettömän oppimisympäristön turvaaminen.  

 
 

3.2.2. PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT 
 

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskelun tukea ja ohjausta, joilla ediste-
tään opiskeluyhteisön hyvinvointia, sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa, 
sekä tuetaan oppimista ja hyvinvointia. (L1287/2013 7§). Psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämis-
vastuu on oppilaitoksen sijaintipaikkakunnan vastuulla. Ingmanedussa Siilinjärven kunnan sosiaali- ja ter-
veys- ja sivistystoimi järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut. 
 
Psykologi- ja kuraattoripalvelut toisella asteella on tarkoitettu kaikille ammatillisena peruskoulutuksena 
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Työn keskeiset tehtäväalueet ovat ennaltaehkäisevässä, yhtei-
söllisessä, yksilöllisessä asiakastyössä ja moniammatillisessa yhteistyössä oppilaitoksen sisäisten ja ulkois-
ten verkostojen kanssa.  
 
Tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Opis-
kelija voi keskustella kuraattorin tai psykologin kanssa luottamuksellisesti opiskeluun ja omaan elämänti-
lanteeseen liittyvistä asioista. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua opiskelija itse tai esimerkiksi 
huoltajan, terveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä. 
 
Kuraattori ja psykologi tiedottavat palveluistaan kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Palvelut toi-
mivat ajanvarausperiaatteella. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella viimeistään seitse-
mäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa 
mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä (L1287/2013 15§). Asian 
kiireellisyyden arvioi kuraattori tai psykologi. 
 
Yksilötapaamisista kertyvät asiakastiedot kirjataan kuraattorin asiakaskertomukseen tai psykologin poti-
laskertomukseen. Kuraattori ja psykologi osallistuvat henkilökohtaisen vastaanoton lisäksi erilaisiin opis-
kelijakohtaisiin, sekä oppilaitoksen yhteisöllisiin palavereihin, sekä tarvittaessa muihin opiskelijahuollon 
asiantuntemusta tarvitseviin asiakastilanteisiin. Kuraattori ja psykologi voivat työskennellä työparina tai 
osana opiskelijan tilannetta selvittävää asiantuntijaryhmää. 
 
Terveydenhuollon ammattilaisena opiskeluterveydenhuollon psykologin asiakastyö on psykologista oh-
jantaa, neuvontaa, erilasten oppimisvaikeuksien selvittämistä sekä mielenterveys- ja kriisiongelmien sel-
vittämistä. Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi 
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ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuu-
den tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisintilanteiden 
vuoksi. 
 
Psykologilla käyntien määrä ja tiheys vaihtelevat yksilöllisesti. Tarpeen mukaan opiskelijaa ohjataan jatko-
tutkimuksiin tai –hoitoon, tai muihin palveluihin. 
 
Psykologille voi varata ajan puhelimitse, Wilman kautta tai henkilökohtaisesti asioimalla. Yhteistiedot löy-
tyvät www.ingmanedu.fi.  
 
Kuraattorityön tavoitteena on ohjata ja auttaa opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten itsenäisty-
miseen, asumiseen, toimeentuloon, mielenterveyteen, arjenhallintaan, opiskelukuntoon ja opiskeluval-
miuksiin liittyvissä asioissa ja näin osaltaan tukea ja edistää opiskelijoiden opintojen etenemistä ja eh-
käistä niiden keskeytymistä. Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen, palvelutarpeen arviointi ja niissä aut-
taminen on olennainen osa oppilaitoksen sosiaalityötä. Kuraattori tiedottaa opiskelijoiden käytettävissä 
olevista palveluista, sekä tarvittaessa ohjaa opiskelijoita erilaisten palveluiden piiriin ja opiskelukyvyn ar-
viointiin. Kuraattorille voi varata ajan puhelimitse, Wilman kautta tai henkilökohtaisesti asioimalla. Yh-
teystiedot löytyvät www.ingmanedu.fi  
 

 
 

3.3 OIKEUS SAADA OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOLOGIPALVELUJA 
 

Mahdollisuus keskusteluun opiskelijan pyynnöstä  

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon 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. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § 1 mom. 1287/2013) 

  
Mahdollisuus keskusteluun muiden aloitteesta  

Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä opiskelijalle 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla myös opiskelijan huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella, jollei kyseessä ole yhteyden-
ottajan neuvonta ja ohjaus tai jos keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta (Op-
pilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § 1 mom. 1287/2013). 

  
Oikeus tukeen ja ohjaukseen  

Opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja 
ohjaus hänen opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tarvit-
taessa opiskelija on ohjattava saamaan muita opiskeluhuollon palveluja sekä muuta erityisen tuen tar-
peessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § 1 mom. 1287/2013).  

Velvollisuus yhteydenottoon  

Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten 
tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai 
kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yh-
dessä opiskelijan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot (Op-
pilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § 1 mom. 1287/2013). 

http://www.ingmanedu.fi/
http://www.ingmanedu.fi/
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Opiskelijalle tiedottaminen  

Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, on opiskelijalle annettava tieto yhteydenotosta ja 
mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä 15 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa 
(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § 1 mom. 1287/2013). 

  
Muut ammattilaiset  

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu, joka ammatillisessa tehtävässään on saanut tietää opiskelijan 
tuen tarpeesta, voi salassapitosäännösten estämättä ottaa yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraat-
toriin (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § 1 mom. 1287/2013). 

  
Huoltajalle tiedottaminen  

Opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle on annettava tieto tässä pykälässä säädetystä yhtey-
denotosta, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § 1 mom. 
1287/2013). 

 

 
3.4 MONIALAINEN YKSILÖKOHTAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ JA OPISKELUHUOLLON KERTOMUKSET 
 
Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittä-
miseksi ja opiskeluhuollon palveluiden järjestämiseksi. Tavoitteena on opiskelijan oppimisen edistäminen 
ja hyvinvoinnin vahvistaminen.  
 
Monialaisen yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän kutsuu koolle se henkilö, jonka huoli opiskelijan suhteen 
herää (pääsääntöisesti luokanvalvoja tai opiskeluhuollon toimija). Tämä henkilö pohtii opiskelijan ja ala-
ikäisen opiskelijan huoltajan kanssa, keitä muita keskeisiä asiantuntijoita asian käsittelyn kannalta on hyvä 
kutsua paikalle. Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla 
on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuol-
losta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi (L1287/2013 23§). 
 
Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu opiskelijan suostumukseen (liite 5). Ellei opis-
kelijalla ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, suostumuksen antaa huoltaja. 
 
Yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen tarvittava opiskelijan tai huoltajan suostumuslomake 
täytetään aina ennen asiantuntijaryhmän kokoontumista, ensisijaisesti jo sovittaessa opiskelijan kanssa 
asiantuntijaryhmän koolle kutsumisesta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, suostumus kirjoitetaan kokoontu-
misen aluksi. Asiantuntijaryhmän kokoaja vastaa suostumuksen hankkimisesta. Toimintaohje opiskelu-
huollon monialaiseen asiantuntijaryhmään (liitteet 3 ja 4). 
 
Ingmanedun opiskelijoiden yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset 
tiedot kirjataan seuraavasti: 
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- Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö sekä muut opiskeluhuoltoa toteuttavat terveydenhuollon 
ammattihenkilöt kirjaavat opiskelijan yksilötapaamiset potilaskertomukseen ja muihin tarpeelli-
siin terveydenhuollon potilasasiakirjoihin. 

- Opiskeluhuollon kuraattori kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät asiakastiedot opiskeluhuollon 
kuraattorin asiakaskertomukseen. 

- Opiskeluhuollon monialaisessa asiantuntijaryhmässä vastuuhenkilön on kirjattava ryhmän toimin-
tatavoitteiden kannalta välttämättömät opiskelijaa koskevat tiedot opiskeluhuoltokertomukseen. 
 

Ingmanedu ylläpitää rekisterinpitäjänä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisteriä. Rekisteriin 
tallennetaan oppilaitoksen toteuttamassa monialaisessa yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa laadittavat 
muistiot, jotka muodostavat opiskelijakohtaisen opiskeluhuoltokertomuksen. 
 
Opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka kirjaa yksilö-
kohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot opiskeluhuoltokerto-
mukseen (liite 6). Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. 

 
Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan, aikajärjestyksessä etenevään muotoon. Oppilas- ja opiske-
luhuoltolaki (§20) edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: 
 

- yksittäisen opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen opiskelijan 
huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot 

- kirjauksen päivämäärä sekä kirjaajan nimi ja hänen ammatti- tai virka-asemansa 
- kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa 
- asianaihe ja vireille panijaopiskelijan tilanteen selvittelyn aikana toteutetut toimenpiteet, kuten 

arviot, tutkimukset ja selvitykset 
- toteutetut toimenpiteet, kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet 
- tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma 
- toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot 

 
Opiskelijalla ja alaikäisen opiskelijan huoltajalla on oikeus saada tietää mitä tietoja opiskelijasta on rekiste-
reihin ja kertomuksiin merkitty ja kenelle tietoja on luovutettu. Jos opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä 
tietoja annetaan sivulliselle, asiakirjaan on merkittävä mitä tietoja sekä kenelle ja millä perusteella tietoja 
on luovutettu. Tietojen luovuttajan on varmistuttava siitä, että myös tietojen vastaanottaja huolehtii tie-
tojen käsittelystä asianmukaisesti. 
  
Monialaisessa yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä laadittavat opiskeluhuoltokertomukset sekä muut 
siihen liittyvässä tehtävässä laaditut tai saadut yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat säilytetään lain-
mukaisesti.  
 
Jos käsitellään pelkästään opetukseen liittyviä asioita, ja koolle kutsutaan ainoastaan opetusalan ihmisiä 
(opinto-ohjaaja, eritysopettaja, luokanvalvoja), kyseessä ei ole opiskeluhuoltolaissa tarkoitettu monialai-
nen asiantuntijaryhmä vaan pedagoginen palaveri. Pedagogisesta palaverista laaditaan oma muistio Wil-
maan. Nämä eivät ole opiskeluhuollonkertomuksia.  
 
 
 
3.5. OPISKELUHUOLLON TUKI KURINPIDOLLISISSA TOIMENPITEISSÄ 
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Jos opiskelija häiritsee opetusta, rikkoo oppilaitoksen järjestystä tai käyttäytyy uhkaavasti, voidaan hänelle 
antaa kurinpitorangaistus. Luokanvalvoja voi antaa opiskelijalle suullisen huomautuksen, jos opiskelija rik-
koo oppilaitoksen järjestyssääntöjä ja rikkomus on lievä. Suullinen huomautus on kirjattava Wilman muis-
tioon. Rehtori voi evätä opiskelijan opetukseen osallistumisen enintään kolmeksi päiväksi, jos on olemassa 
vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii 
opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vai-
keutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Tieto opetuksesta eväämisestä kir-
jataan Wilma muistioon ja asiasta ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajalle. Opiskelijalle 
annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori.  
 
Opiskeluhuollon toimijoita pyydetään tarvittaessa mukaan asiantuntijaroolissa mahdollista rangaistusta 
edeltäviin selvityksiin ja keskusteluihin. Opiskeluhuollon toimijoiden tehtävänä on tarjota opiskelijalle tu-
kea ja ohjausta kurinpitorangaistusten tai opiskeluoikeuden peruuttamisprosessin tai sen uhan yhtey-
dessä. 

 
 

4. YHTEISTYÖ OPISKELIJOIDEN JA HEIDÄN HUOLTAJIENSA KANSSA 
 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toi-
vomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen 
ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti (L1287/2013, §18).  
 
Yhteistyön lähtökohtana on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuul-
lisuuden huomioon ottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta. Yhteistyöllä tuetaan opis-
kelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Luokanvalvoja on keskeinen toi-
mija oppilaitoksen ja kodin välisessä yhteistyössä. Mikäli täysi-ikäinen opiskelija antaa luvan, voidaan yh-
teydenpitoa kotiin jatkaa myös näissä tapauksissa. 
 
Huoltajille annetaan opintojen alkuvaiheessa tunnukset opiskelijahallintojärjestelmään, Wilmaan, josta 
opiskelijat ja huoltajat voivat seurata opintojen etenemistä ja opintoihin osallistumista sekä nähdä luku-
järjestyksen. Selvittämättömistä poissaoloista ollaan aina yhteydessä alaikäisen huoltajaan. Huoltajaan ol-
laan yhteydessä myös silloin, kun alaikäisen lapsen opiskelukyky on alentunut mielenterveyden, päihtei-
den, väsymyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 
 
Mikäli alaikäinen opiskelija eroaa oppilaitoksesta, hänelle suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan jatko-
reitti yhdessä huoltajien kanssa. Huoltajille tiedotetaan opiskelijan opintojen aloitusvaiheessa oppilaitok-
sen velvollisuudesta luovuttaa opiskelijan yhteystiedot kotikunnan etsivälle nuorisotyölle, mikäli opiskelija 
eroaa oppilaitoksesta ilman jatkosuunnitelmaa. 
 
Alaikäinen ja muu vajaavaltainen voi, ottaen huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muut henkilökoh-
taiset ominaisuutensa sekä asian laatu, painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edusta-
jansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia sa-
lassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi 
hänen etunsa vastaista. Arvion vajaavaltaisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön 
kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttä-
mästä opiskeluhuollon palveluja. (L1287/2013, §18).   
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5. SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ SEKÄ VÄKIVALLALTA 
 
Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle opiskelijalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Teki-
jöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. Kiusaaminen voi olla sanallista. Sen 
muotoja ovat nimittely, pilkkaaminen, ilkeämielinen vihjailu ja toisen naurunalaiseksi tekeminen. Sanojen 
loukkaava voima kohdistuu nuoren itsetuntoon ja minäkäsitykseen vahingoittaen hänen tapaansa suhtau-
tua itseensä ja muihin.  
 
Epäsuoralla kiusaamisella puolestaan tarkoitetaan tilannetta, jossa kiusaaja ja kiusattu eivät kohtaa kasvo-
tusten. Epäsuora kiusaaminen on usein luonteeltaan sosiaalista manipulointia, eli kiusaaja pyrkii vaikutta-
maan muihin opiskelijoihin siten, että nämä alkaisivat karttaa kiusattua ja suhtautua häneen kielteisesti. 
se voi tarkoittaa mm. perättömien juttujen levittämistä kiusatusta. Pahimmillaan hän jää esim. opiskelu-
ryhmässään yksin. 
 
Kiusaaminen voi ilmetä myös fyysisenä toimintana. Fyysistä kiusaamista ovat esimerkiksi töniminen, lyö-
minen tai potkiminen. Sen äärimuotoja ovat raju väkivalta ja pahoinpitely. 
 
Kiusaamisen uusi muoto on sosiaalisen median kautta tapahtuva kiusaaminen. Kiusaaminen on teknisesti 
helppoa, tekijä voi pysyä nimettömänä ja pieni kiinnijäämisen riski madaltaa kynnystä kokeilemaan sel-
laista, mitä muuten ei tekisi. Netissä tai kännykällä voi levittää juoruja, noloja valokuvia tai henkilökohtaisia 
tietoja, tai lähettää nimettömästi pilkkaavia tai uhkailevia viestejä. Tämä kiusaamisen muoto ei enää ra-
joitu pelkkiin opiskelupäiviin vaan kiusaaminen jatkuu vapaa-ajalla. 
 
Seksuaalinen häirintä puolestaan voi ilmetä vihjailevina eleinä tai ilmeinä, härskeinä puheina, kaksimieli-
sinä vitseinä, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevina huomautuksina tai kysymyksinä, suku-
puolisesti vihjailevina viesteinä, fyysisenä kosketteluna ja sukupuolista kanssakäymistä koskevina ehdotuk-
sina tai vaatimuksina. Seksuaalisuutta loukkaava nimittely, kuten huorittelu ja homottelu sekä seksuaali-
nen ahdistelu tai loukkaaminen puhelimessa tai internetissä ovat häirintää, jota ei saa hyväksyä. 

 
Seuraaviin asioihin tulee kiinnittää huomiota: 
 

- mitä opiskelijoiden välillä tapahtuu opetuksen ulkopuolisissa tilanteissa esim. ruokalassa 
ja käytävillä 

- jätetäänkö joku opiskelija jatkuvasti valitsematta ryhmiin 
- nauretaanko jonkun vastauksille toistuvasti  
- viettääkö joku opiskelija aikaansa lähes aina yksin 
- poissaolojen selvityksiin 
 

Vapaa-ajalla esiintyvät ristiriidat, väkivalta ja kiusaaminen ovat ensi sijassa opiskelijoiden ja huoltajien sel-
vittämisvelvollisuuksien ja valvontavastuun piirissä. Asia on kuitenkin hyvä ottaa puheeksi oppilaitoksessa, 
mikäli se vaikuttaa opiskelijan opinnoista selviytymiseen. 
 
Ingmanedussa on kiusaamisen suhteen nollatoleranssi. Mahdollisesti esiin tulevia kiusaamistapauksia var-
ten on laadittu kiusaamisen vastainen toimintamalli. Malli on ensisijainen työväline opiskelijoiden välisen 
kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.  
 
Toimintaohjeet: 
 

1. Kiusaamiseen on puututtava välittömästi   
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- kun opiskelija havaitsee kiusaamista, hän tiedottaa tilanteesta opettajaa tai opiskeluhuollon 
henkilöstöä, joka puuttuu tilanteeseen 

- kun henkilökuntaan kuuluva havaitsee kiusaamista, tilanne keskeytetään välittömästi 
- asianosaisten kanssa keskustellaan heti ja tehdään kirjaus Wilman muistioon tapahtumien 

kulusta 
- kiusaamistilanteen selvittelyä jatketaan myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana 
- tilanteesta tiedotetaan rehtoria ja sovitaan ketkä henkilökunnasta osallistuvat tilanteen var-

sinaiseen selvittelyyn 
 
 

2. Kiusaamistilanteen selvittäminen   
 

- alle 18-vuotiaiden osalta kutsutaan selvittelyyn opiskelijoiden lisäksi heidän huoltajansa  
- selvittelytilanteessa tulee olla paikalla aina vähintään kaksi henkilökuntaan kuuluvaa 
- keskustellaan ensiksi osapuolten kanssa erikseen  
- jos kiusaajia on useita, keskustellaan kunkin kanssa erikseen mielellään saman päivän aikana   
- tilanteessa säilytetään rauhallinen ja puolueeton asenne asianosaisiin eikä tapahtumia vähätellä 
- tehdään selväksi, että kiusaaminen on väärin, eikä sitä sallita oppilaitoksessa   
- selvitetään, miten kiusaaja voisi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, ettei kiusaaminen enää jatkuisi 
- Wilma -muistioon kirjataan: kiusaamistilanteen osapuolet, tapahtumapäivä, tilanteet, joissa kiu-

saamista on tapahtunut, kuka on yhteydessä alaikäisen opiskelijan kohdalla huoltajaan, ohjaus 
opiskeluhuollon palveluihin tuen saamiseksi, suunnitelma sovituista asioista ja työskentelymene-
telmistä sekä seurantapäivä 

- selvittelystä laaditusta muistiosta tiedotetaan rehtoria 
- tilanteesta tiedotetaan kuraattoria ja luokanvalvojaa, joka tarvittaessa vie tietoa eteenpäin muille 

opettajille 
 
 

3. Seurantapäivä 
  
- seurantapäivässä mukana kuraattori sekä kaikki kiusaamistilanteen selvittelyssä olleet henkilöt 
- tavoitteena varmistaa, että kiusaaminen on saatu loppumaan 
- kartoitetaan, tarvitaanko opiskeluhuollon palveluita 
- laaditaan Wilma -muistio, johon kirjataan: nykyinen tilanne, ohjaukset opiskeluhuollon palvelui-

hin, seuraava seurantapäivä, jos tarpeen 
- tilanteesta tiedotetaan rehtoria 

 

4. Tilanne jatkuu 
 

Tilanteen jatkuessa voidaan soveltaa lakiin ammatillisesta koulutuksesta kirjattuja kurinpitomenette-
lyitä, joita ovat: kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta (rehtorin päätök-
sellä).   

  
 

Vakavissa tapauksissa otetaan yhteyttä poliisiin ja tehdään lastensuojeluilmoitus. Oppilaitoksessa tapah-
tuva väkivalta voi täyttää monenkin rikoksen tunnusmerkit. Räyhääminen, sopimaton kielenkäyttö, pois-
tumiskehotuksen noudattamatta jättäminen tai toisen omaisuuden rikkominen voi olla rangaistavaa esi-
merkiksi rauhan rikkomisena, kunnian loukkaamisena tai vahingontekona. Myös perättömien uhkausten 
tekeminen tai vaaralla vihjaileminen on rangaistavaa ja siitä ilmoitetaan poliisille. Jos kiusaamistilanteessa 
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on esiintynyt fyysistä väkivaltaa, on kiusattu toimitettava viipymättä lääkärintarkastukseen tarvittaessa 
saattajan kanssa.  
 
  
Tarkemmat uhkatilanteiden menettelyohjeet löytyvät Ingmanedun kriisisuunnitelmasta (liite 15). 

 

 

6. OPISKELUHUOLLOSTA TIEDOTTAMINEN 
 

Sharesta löytyy opiskelijan opas, johon on koottu keskeiset tiedot oppilaitoksen toiminnasta, opiskelijan 
oikeuksista ja velvollisuuksista sekä ohjaus- ja opiskeluhuoltopalveluista. Opiskelijan oppaassa tiedotetaan 
opintososiaalisista eduista. Opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi tiedottavat lukuvuo-
den alussa uusia opiskelijoita toiminnastaan ja palveluistaan. Opiskelijoita tiedotetaan opiskeluhuollon pal-
veluista ja alakohtaisista yhteystiedoista lukuvuoden alussa myös Wilma-viestien kautta. Jatkuvan haun 
opiskelijoita tiedotetaan ja perehdytetään opiskeluhuollon palveluihin valintakirjeen ja opinto-oppaan 
avulla. 
 
Opiskelijoiden huoltajia tiedotetaan opiskeluhuollon palveluista Wilman kautta sekä opiskelijan oppaassa. 
Oppilaitoksen henkilöstöä tiedotetaan opiskeluhuollon toiminnasta ja käytännöistä lukuvuoden suunnitte-
lupäivissä. Opiskeluhuollon palveluista sekä yhteystiedoista tiedotetaan oppilaitoksen www-sivuilla. 

 

 

7. OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA SEURANTA 
 

Ingmanedun opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta, seurannasta ja arvioinnista vastaavat lakiin kir-
jatun mukaisesti sekä kuntien opiskeluhuollon ohjausryhmä että oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä 
(OOHR). Suunnitelman toteutumisen arvioinnissa voidaan käyttää hyväksi erilaisia tilastoja ja kyselyitä. Ky-
selyistä saadaan tietoa mm. opetuksen järjestämiseen, oppimisympäristöihin sekä opiskeluhuollon palve-
luihin liittyvistä asioista.  
 
Ingmanedussa ylläpidetään myös tilastoja eronneista ja keskeyttäneistä opiskelijoista sekä syistä, jotka ovat 
johtaneet keskeyttämiseen/eroamiseen. Opiskelija täyttää sekä erotessaan että keskeyttäessään määrä-
ajaksi opinnot lomakkeen, jossa hän erittelee eroamiseen tai keskeyttämiseen johtaneen syyn. Eron syyksi 
voi merkitä esimerkiksi opetukseen liittyvät syyt, terveydelliset syyt, oppimisvaikeuksiin liittyvät syyt, työ-
markkinoille tai toiseen koulutukseen siirtymisen jne. Määräaikainen keskeyttäminen tehdään vain poik-
keustilanteessa muun syyn kuin varusmiespalveluksen, äitiysloman tai terveydentilan perusteella.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyyn vastaavat joka toinen vuosi ammatillisten oppi-
laitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kouluterveyskyselyssä kartoitetaan tietoa nuorten elinoloista, kou-
luoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Näiden tulosten perus-
teella Ingmanedussa pystytään kohdentamaan yhteisöllisen opiskeluhuollon toimenpiteitä niihin kohtiin, 
joissa on kyselyn mukaan puutteita.  
 
Edellä esitettyjen kyselyjen perusteella saaduista tiedoista tiedotetaan opiskelijoita ja huoltajia Wilman 
kautta. Kyselyjen erilaisista teemoista nousseita asioita, jotka liittyvät muuhun kuin selkeästi opetukseen 
tai oppimisympäristöihin, voidaan kehittää yhteistyötä hyvinvoinnin parantamiseksi oppilaitoksen ulkopuo-
listen yhteistyötahojen kanssa.  
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Opiskeluhuolto vastaanottaa sekä opiskelijoiden että huoltajien palautetta. Koska palautteet ovat yksittäi-
siä, rinnalle olisi hyvä kehittää myös huoltajille kattava palautteenantomahdollisuus. 
 
Ingmanedun oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä OOHR kokoontuu lukukausittain kehittämään oppi-
laitoksen opiskeluhuoltoa. Näissä tapaamisessa on jatkossa syytä käsitellä myös tätä opiskeluhuollon suun-
nitelmaa ja sen toteutumista.   

8. OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN 
 

Opiskeluhuoltoa ja sen toimintaa ohjaavat oppilaitoksen sijaintikunnan Siilinjärven lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelmat sekä oppilaitoksen strategia. Opiskeluhuoltosuunnitelma päivitetään ja opiskeluhuol-
lolle pyritään valitsemaan teema lukuvuosittain.  

Siilinjärven kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta nostettuja Ingmanedua koskevia teemoja 
voisivat olla:  

- Nivelvaiheen prosessien edelleen kehittäminen  
- Ingmanedun eritysopetuksen kehittäminen työ- ja tukipajojen avulla  
- Verkostotyön edelleen kehittäminen   
- Psykologin resurssin turvaaminen toiselle asteelle  
- Nuorten liikkuvuutta edistävät hankkeet  

 
Ingmanedun OOHR:n kehittämisteemat toimintalukuvuosille 2018- 2019:  

 
- Ryhmäytyminen ja opintoihin orientoituminen  
- Varhainen puuttuminen  
- Yhteiset säännöt ja yhdessä tekeminen  
- Huoltajien ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen  
- Yhteisöllisyyttä oppimiseen   
- Jatkuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden perehdyttäminen mm. opiskeluhuollon palveluihin 

 

Opiskeluhuollon työseminaarissa nousi esiin seuraavia kehittämisajatuksia:  

- Yhteisöllisyys myönteisesti esiin  
- Kiusaamisen vastainen toiminta kaikkeen sisälle ja näkyvämmäksi  
- Alakohtaiset tempaukset  
- Ammattien muotinäytös, menestys esiin -> ammattiylpeyttä lisää  
- Henkilökunnalle hyvinvointitapahtuma  

 
Opiskelijakunnan hallituksen kehittämistoiveissa nousivat esille mm. yhteiset tapahtumat sekä poissaoloi-
hin liittyvät ohjauskeskustelut. Lisäksi opiskelijayhdistyksen edustajat haluaisivat, että kaikki opiskelijat 
voisivat olla ylpeitä siitä, että opiskelevat Ingmanedussa, Kulttuurialan ammatillisessa oppilaitoksessa.  

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 
 



LIITE 1  

 
LASTENSUOJELUILMOITUKSEN TEKEMINEN 
 
 
Lastensuojelulaissa (417/2007/6 §) alle 18-vuotiasta pidetään lapsena. 
 
 

 
Millaisessa tapauksessa? 

 
LSL 25 §:n mukaan koko lähiyhteisön tulee huolehtia lasten hyvinvoinnista. Sen korostamiseksi laissa on 

määritelty ilmoitusvelvollisuus lapsesta, joka voi huonosti: 
 

lapsen hoidossa ja huolenpidossa on puutteita 
kodin olosuhteet vaarantavat lapsen kehityksen 

                     lapsi vaarantaa omalla käyttäytymisellään omaa kehitystään 
 
 
 
 

Kenen pitää ilmoittaa? 
 

Lastensuojelulaki 5 luku 25§ 1 mom 

1 mom. Ilmoitusvelvollisia ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja  
uskonnollisten yhteisöjen sekä turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa, hätäkeskustoimintaa tai koululaisten aamu- ja  

iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat työntekijät sekä näiden toimialueiden luottamustointa harjoittavat 
henkilöt. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös terveydenhuollon yksityisiä ammatinharjoittajia ja palveluntuottajia. 

 
Rikoslaki 15 luku 10 § Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen 

 
Joka tietää raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän pahoinpitelyn, törkeän terveyden vaarantamisen  

  olevan hankkeilla, eikä ajoissa, kun rikos olisi vielä estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuo-
mittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai  

vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
 
 
 

Kenelle ilmoitetaan? 
 

Kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle eli käytännössä sosiaalivirastoon/lastensuojelutoimistoon/vastaavaan kunnan 
toimipaikkaan. 

 
 
 

Miten ilmoitetaan? 
 

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti, käymällä virastossa henkilökohtaisesti ja joissain paikoissa sähköpostitse.  
Ilmoitus tulee tehdä omalla nimellä. 

 
 
 

Saako perhe tietää ilmoittajan? 
 

Perheellä ja lapsella on pääsääntöisesti oikeus tietää, kuka on tehnyt lastensuojeluilmoituksen. Jos ilmoittaja on viranomainen,  
on tämä viranomaistaho kysyttäessä kerrottava perheelle. 

 
 
 
 
 



LIITE 1  

LASTENSUOJELUILMOITUS LsL 25§ 
    Paikka ja pvm: 
 
Lapsen nimi: 

Ikä: 

Henkilötunnus: 

Osoite ja yhteystiedot: 

 

Huoltajan/huoltajien nimi/nimet: 

osoite ja yhteystiedot: 

 

Lastensuojeluilmoituksen sisältö: 

(kuvaa tähän huoli: esim. opintojen eteneminen, poissaolot, ulkoinen olemus, päihteiden käyttö, väkivalta  pelkkä koulun käymät-

tömyys (poissaolot) ei riitä vaan huoli on kuvattava) 

 

 

 

 

 

 

Onko lapselle kerrottu lastensuojeluilmoituksesta? Miten? Milloin? 

 

 

Onko lastensuojeluilmoituksesta ilmoitettu huoltajalle/huoltajille? Miten? Milloin? 

 

 

 

 

 

Ilmoittajataho:  Ingmanedu, Kulttuurialan ammattiopisto 

Ilmoituksen tekijä: 

Ammattinimike: 

Yhteystiedot: 

 

 

Toivalassa xx.xx.2019 

 

 

Allekirjoitus 

Nimen selvennys 

 



LIITE 2    
 
TOIMINTAOHJE POISSAOLOTILANTEISIIN 

 

Opiskelija poissa ilmoittamatta 

Luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijaan puhelimitse, Wilman-kautta tai sähköpostitse. 
Pyydetään yli 3 päivän sairaspoissaoloista sairaslomatodistusta. 

Otetaan aina yhteyttä alaikäisen huoltajaan ja pyydetään selvitystä. 
Jos luokanvalvojalla herää huoli opiskelijan poissaoloista, otettava yhteyttä opiskeluhuoltohenkilöstöön. 

 

 

Opiskelijalla selvittämättömiä poissaoloja 35 tuntia tai opiskelu epäsäännöllistä 

Luokanvalvoja kutsuu opiskelijan ja/alaikäisen huoltajan pedagogiseen keskusteluun tilanteen selvittämiseksi. 
Tarvittaessa kutsutaan opintojen tukemiseen osallistuvia henkilöitä esim. opinto-ohjaaja, erityisopettajat. 

Luokanvalvoja kirjaa Wilmaan pedagogisen ryhmän muistion, johon kirjataan mm. suunnitelma poissaolojen ehkäisemiseksi  
sekä suunnitellut tukitoimet  HOKS-päivitys 

 
 

Pedagogisessa ryhmässä sovitut suunnitelmat eivät toteudu ja poissaolot jatkuvat 
(poissaoloja yli 70h tai opiskelu epäsäännöllistä) 

 
Luokanvalvoja tai joku muu opetushenkilöstöön tai opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva ehdottaa 

opiskelijalle/alaikäisen huoltajalle monialaisen yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän koolle kutsumista. 
Kirjataan tarvittavat tiedot opiskeluhuoltokertomukseen (liite 6). 

Poissaolo jatkuu yli kaksi viikkoa, luokanvalvoja pyytää opintosihteeriä tekemään ilmoitukset Kelalle. 
 

 

Selvittämättömät poissaolot yhä jatkuvat yli 200h tai opiskelu epäsäännöllistä 

Luokanvalvoja tiedottaa rehtoria, joka kutsuu opiskelijan/alaikäisen huoltajan pedagogiseen keskusteluun. 
Luokanvalvoja esittelee ryhmässä aiemmin tehdyt suunnitelmat ja toimenpiteet. 
Ryhmän kokoontumisesta luokanvalvoja kirjaa pedagogisen muistion Wilmaan. 

 

 
Mikäli poissaolot edelleen jatkuvat 

 
Luokanvalvoja ilmoittaa tilanteesta rehtorille. 

Rehtori kutsuu opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kuulemistilaisuuteen, jonka perusteella opiskelijalle voidaan antaa 
kirjallinen varoitus. 

Huoltajalle annetaan tieto kurinpitorangaistuksesta. 
 

 

Selvittämättömät poissaolot jatkuvat edelleen eikä opiskelija noudata tehtyjä suunnitelmia tai  
ei saavu tapaamisiin ja kuulemistilaisuuksiin 

 
Rehtori kutsuu opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kuulemistilaisuuteen, 

 jonka perusteella voidaan esittää määräaikaista erottamista (1-3kk). 
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A. Ellei opiskelijaan saada yhteyttä ja selvittämättömät poissaolot jatkuvat yli 35h 

Alaikäinen opiskelija 

Luokanvalvoja ottaa yhteyttä alaikäisen opiskelijan huoltajaan ja pyytää selvitystä poissaoloista. 
Luokanvalvoja lähettää OLETKO KESKEYTTÄNYT OPINNOT -kirjeen (liite 7) opiskelijalle (alaikäisen huoltajalle 

kopio), kun opiskelija kaksi viikkoa poissa ilman hyväksyttyä syytä. 
Jos huoltaja ei reagoi yhteydenottoihin, luokanvalvoja arvioi lastensuojeluilmoituksen tarpeen yhdessä 

opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.  
 

Täysi-ikäinen opiskelija 

Luokanvalvoja lähettää OLETKO KESKEYTTÄNYT OPINNOT -kirjeen (liite 7) opiskelijalle, 
 kun opiskelija on ollut kaksi viikkoa yhtäjaksoisesti poissa ilman hyväksyttyä syytä. 

 Luokanvalvoja yhteydessä opinto-ohjaajaan ja kuraattoriin  arvioivat yhdessä ohjauksen ja opiskeluhuollon tarvetta. 
Opinto-ohjaaja tarjoaa opiskelijalle ohjausaikaa jatkosuunnitelman laatimiseksi. 
 
 
 
 

B. Ellei opiskelija saavu jatkamaan opintojaan tai käytä hänelle tarjottua opinto-ohjaajan aikaa tai 
kieltäytyy opiskeluhuollon tarjoamista palveluista  

Luokanvalvoja tiedottaa tilanteesta rehtoria, joka pyytää toimistosihteeriä lähettämään varoituksen 
eronneeksi katsomisesta -kirjeen. 

Kirjeessä opiskelijaa pyydetään ottamaan yhteyttä luokanvalvojaan tai opinto-ohjaajaan kahden viikon 
kuluessa. 

Luokanvalvoja pyytää opintosihteeriä tekemään tarvittavat ilmoitukset Kelalle. 
 

 

C. Jos opiskelija ei ota yhteyttä määräaikaan mennessä eikä palaa jatkamaan opintojaan 
 

Luokanvalvoja tekee esityksen rehtorille eronneeksi katsomisesta. 
Rehtori päättää opiskelijan eronneeksi katsomisesta. 

 

 

 

 

Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan opiskelijan  
                                                kotikunnan etsivälle nuorisotyölle jokaisesta alle 29-vuotiaasta 

         oppilaitoksesta eroavasta opiskelijasta. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä, 
                   jos arvioidaan, ettei nuori tarvitse etsivän nuorisotyön palveluita 

               (työllistyminen, oppilaitoksen vaihto).  
               Mahdollisia muita jatko-ohjauspaikkoja  
                 voivat olla esim. kunnan sosiaalitoimi,  
                 TE-toimistot tai 
                                kaupungin työpajat.  
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OHJEITA YKSILÖKOHTAISEN OPISKELUHUOLTORYHMÄN KOKOAMISEEN, KIRJAAMISEEN JA ARKISTOINTIIN 
 
 

Kun on opiskeluhuollollinen huoli… 

Aina, kun sinulla on huoli opiskelijasta, voit konsultoida ketä tahansa opiskeluhuollon työntekijää.  
Kun sinulla on opiskelijasta asiaa tai huoli, joka on hyvä käsitellä yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä, ole  

yhteydessä opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan huoltajiin. Kerro huolestasi ja yksilökohtaisen opiskeluhuoltoryhmän 
tapaamisen tarpeesta. Sovi yhdessä opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa, ketä ryhmään tulee mukaan. 
 
 
 

Tutustu lomakkeisiin… 

Tutustu Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoryhmän lomakkeisiin: Suostumus opiskelijan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa 
opiskeluhuoltoryhmässä / Opiskeluhuoltokertomus 

 
 

Vireillepanija on henkilö, joka kutsuu Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoryhmän koolle. 

Vastuuhenkilö nimetään monialaisen asiantuntijaryhmän sisältä ja toimii Opiskeluhuoltokertomuksen kirjaajana. Vi-
reillepanija, vastuuhenkilö ja kirjaaja voi myös olla sama henkilö moniammatillisen asiantuntijaryhmän sisältä. 

Tärkeää on, että moniammatillinen asiantuntijaryhmä on sopinut keskuudestaan sekä vireillepanijan, vastuuhenkilön, 
kirjaajan että puheenjohtajan ENNEN palaverin alkua. Nämä sovitut roolit kirjataan suostumus –lomakkeeseen. 

 
 
 

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoryhmän alussa 
 

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoryhmän aluksi kerro tarvittavista asiakirjoista ”Suostumus opiskelijan asian käsittelyyn 
yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä” sekä ”Opiskeluhuoltokertomus”. Täytä lomake tarvittavilta osin ja pyydä 

opiskelijan/huoltajan/huoltajien allekirjoitukset suostumukseen. 

 
 

Opiskeluhuoltokertomuksen kirjaaminen ja arkistointi… 
 

Kirjaa lyhyesti opiskeluhuoltokertomukseen siinä vaadittavat kohdat. Laita kertomus kirjekuoreen. Kirjoita kirjekuoren 
päälle opiskelijan nimi, luokka, syntymävuosi ja päivämäärä. Kiinnitä kirjekuoren päälle suostumuslomake.  Vie kirje-

kuori rekisterin ylläpitäjälle. 

Kun saman opiskelijan asiaan palataan seurantana, avaa kirjekuori. Keskustelu käydään aikaisemman opiskeluhuolto-
kertomuksen pohjalta. Tee uusi Opiskeluhuoltokertomus, johon kirjataan mm. sen hetkisen ryhmän läsnäolijat. Jos 

läsnä on uusia jäseniä, joita ei edellisessä ryhmässä ollut mukana, lisää heidät myös Suostumus -lomakkeeseen. Pyydä 
huoltajan allekirjoitus tähän kohtaan lisäten siihen myös päivämäärä, jolloin uusi henkilö on lisätty (esim. nimi, suku-

nimi 1.1.2016 / huoltajan allekirjoitus). 

Laita kaikki Opiskeluhuoltokertomukset uuteen kirjekuoreen, johon kirjaat opiskelijan nimen, luokan, syntymävuoden 
ja nyt uuden pidetyn palaverin päivämäärä. 

 
 

Kopio Opiskeluhuoltokertomuksesta opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan huoltajille… 

Opiskelijalla on oikeus saada kopio opiskeluhuoltokertomuksesta. Alaikäisen opiskelijan huoltajalla on myös oikeus 
saada pyytäessään Opiskeluhuoltokertomuksesta kopio. 
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TOIMINTAOHJE OPISKELUHUOLLON MONIALAISEEN ASIANTUNTIJARYHMÄÄN 

 

 

Huoli opiskelijasta 

(esim. poissaolot, opintojen etenemättömyys, terveydelliset seikat, päihteet) 

Opiskelijan tilanteen selvittäminen vaatii yhteistyötä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa. 

 

 

 

 

Puheeksiotto opiskelijan kanssa 

Kerrotaan opiskelijalle heränneestä huolesta ja ehdotetaan monialaisen opiskeluhuoltoryhmän koolle kutsumista. 
Kerrotaan opiskelijalle/alaikäisen opiskelijan huoltajalle ryhmän toimintaperiaatteet ja heidän oikeutensa valita 

ryhmän jäsenet. 

Alaikäisen kieltäessä huoltajien läsnäolon, päätöksen yhteydenotosta huoltajiin tekee arvioinnin perusteella kunnan 
opiskeluhuoltohenkilöstö. 

 

 

 

 

Asiantuntijaryhmän järjestäminen 

Täytetään yhdessä opiskelijan/alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa suostumus opiskelijan asian käsittelyyn 
yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä. 

Sovitaan ajankohta eri toimijoiden kesken. 

Mikäli suostumusta ei voida täyttää ennen ryhmän kokoontumista, allekirjoitetaan suostumus kokouksen alussa. 

 

 

 

 

Kokous 

Monialainen asiantuntijaryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka kirjaa muistion. 

Muistio suljetaan kuoreen ja suostumus laitetaan kuoren päälle. Vastuuhenkilö toimittaa kuoren rekisterin 
ylläpitäjälle. 
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Suostumus opiskelijan asian käsittelyyn 
yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä 
Opiskeluhuoltokertomuksen kansilehti – salassa pidettävä 

 
Opiskelijan nimi 
 
 

Luokka  Syntymäaika 

 
 
 
 
MONIALAISEN ASIANTUNTIJARYHMÄN JÄSENET (oikeus nähdä opiskeluhuoltokertomus) 
ammattiasema nimi rooli (vireillepanija, vastuuhenkilö, 

kirjaaja ja puheenjohtaja) 

luokanvalvoja   

erityisopettaja   

rehtori    

opinto-ohjaaja   

terveydenhoitaja   

kuraattori   

psykologi   

muu   

muu   

 

ASIAN KÄSITTELYYN VOI OSALLISTUA (esim. perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, KYS) 

 taho, ammattiasema nimi 

   

   

   

   

 

ALLEKIRJOITUKSET 

Suostun siihen, että edellä mainitut tahot / henkilöt osallistuvat monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyyn 

Päivämäärä Opiskelijan allekirjoitus 

 

Päivämäärä Alaikäisen opiskelijan huoltajan allekirjoitus 

 

Päivämäärä Alaikäisen opiskelijan huoltajan allekirjoitus 
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Opiskeluhuoltokertomus 

salassa pidettävä 
 

 
Opiskelijan nimi Henkilötunnus 

Osoite Kotikunta 

 

Huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi Puhelinnumero 

Osoite 

Huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi Puhelinnumero 

Osoite 

 

KOKOUKSESSA LÄSNÄ 

ammattiasema nimi ammattiasema nimi 

opiskelija  opinto-ohjaaja  

opiskelijan huoltaja tai 
muu laillinen edustaja 

 terveydenhoitaja  

opiskelijan huoltaja tai 
muu laillinen edustaja 

 kuraattori  

luokanvalvoja                               psykologi  

erityisopettaja  muu  

rehtori  muu  

 

Aihe 

 

 

Tähänastiset tukitoimenpiteet (esim. koulun toimet sekä eri tahojen arviot, tutkimukset, selvitykset) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 6 

 

 

2 (3) 

   
    

 
Opiskeluhuoltokertomus 

salassa pidettävä 
 

 
 

Asian käsittely tässä kokouksessa ja päätetyt jatkotoimenpiteet (toteuttamissuunnitelma sekä toteutuksesta ja seurannasta 
vastaavat tahot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä tietoja ja kenelle opiskelijasta on annettu sekä peruste tiedon luovuttamiseen 

 

 

 

Milloin asiaan palataan seuraavan kerran? 

 

 

Kirjauksen päivämäärä Kirjauksen tekijä ja ammattiasema 

 

 

Opiskeluhuoltokertomuksen kirjaaminen 

Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan opiskeluhuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot opiskeluhuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän 
jäsenet.  Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan 
seuraavat asiat:  

• yksittäisen opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja 
yhteystiedot, 

• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa, 
• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, 
• asian aihe ja vireille panija, 
• opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset, 
• toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet, 
• tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma sekä 
• toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. 
• Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä 

perusteella tietoja on luovutettu. 
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Opiskeluhuoltokertomus 

salassa pidettävä 
 

 
Opiskeluhuoltokertomukset sekä muut opiskeluhuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat tallennetaan 
opiskeluhuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Opiskeluhuoltorekisteriin tallennetut 
tiedot, jotka koskevat yksittäistä opiskelijaa taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. 
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INGMANEDU KULTTUURIALAN AMMATTIOPISTO  

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö 

Toivalantie 51, 70900 TOIVALA  

 

Opiskelijan yhteystiedot 

 

OLETKO KESKEYTTÄNYT OPINNOT? JATKATKO OPINTOJASI? 

 

Olemme yrittäneet tavoitella sinua opintojen etenemättömyyden vuoksi tuloksetta.  Laki ammatil-
lisesta peruskoulutuksesta (531/2017, 94 §) asettaa opiskelijalle velvollisuuden osallistua opetuk-
seen. Ota pikaisesti yhteyttä luokanvalvojaasi, opinto-ohjaajaan tai laaja-alaiseen erityisopettajaan 
tilanteesi selvittämiseksi.  

Yhteydenoton tavoitteena on yhteisen ajan sopiminen pedagogista palaveria varten. Palaverissa 
voidaan suunnitella yksilöllinen opintopolkusi opintojen osalta uudestaan sekä kartoittaa riittävät 
tukipalvelut opintojen etenemisen tukemiseksi.  

Tarvittaessa voimme myös ohjeistaa sinua opintojen keskeyttämiseen, joka on sinun oikeusturvasi 
mukaista. Autamme lisäksi taloudellisten asioiden selvittelyssä, mikäli tarvitset siihen apua. 

Ystävällisin terveisin 

luokanvalvoja 

puh. sähköposti 

 

opinto-ohjaaja Niina Kapanen puh. 040 653 2060,  niina.kapanen@ingmanedu.fi tai wilmaviesti   

laaja-alainen erityisopettaja Anu Vänskä puh. 040 558 3057,  anu.vanska@ingmanedu.fi tai wilmaviesti 

 

Myös opiskeluhuoltohenkilöstön tukipalvelut ovat käytössäsi. 

kuraattori Jarkko Juvonen puh. 044 740 2109 

psykologi Saara Grönholm puh. 044 740 2616   

terveydenhoitaja Birgitta Penttilä puh. 044 740 2415 

 

Jakelu: opiskelija/alaikäisen opiskelijan huoltaja 

 

 

mailto:niina.kapanen@ingmanedu.fi
mailto:anu.vanska@ingmanedu.fi
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Oppilaitos vastaa       
opiskelukyvyttömän 

opiskelijan 
turvallisuudesta, 

kunnes huoltaja tai 
tarvittaessa joku 

viranomainen ottaa 
hänet vastuulleen. 

 

TOIMINTAOHJE OPISKELUKYVYN ARVIOINTIIN 

AKUUTTI TILANNE 

 

Huoli opiskelijan toimintakyvystä  työturvallisuus 

(sekavuus, uneliaisuus, tokkuraisuus, voimakas pelko- tai ahdistustila, voimakas ylivirittyneisyys, hermostuneisuus, aggressiivisuus) 

 

 

Tilannearvio 

Havainnon tehnyt henkilö tekee arvion yhdessä toisen henkilökuntaan tai opiskeluhuoltoon kuuluvan  
henkilön kanssa. 

 
 
 

A. Mikäli opiskelija on vaaraksi itselleen tai muille tai on välittömän avun tarpeessa  
 

Soitetaan hätänumeroon 112. 
 

B. muussa tilanteessa  
 

Henkilöt päättävät yhdessä täysi-ikäisen opiskelijan kohdalla onko mahdollisuutta turvallisesti ohjautua yksin 
kotiin vai tuleeko hänet ohjata opiskeluterveydenhuollon palveluihin tai kiireellisissä tapauksissa 

terveyskeskuspäivystykseen. 
 

Alaikäisen opiskelijan kohdalla ollaan aina yhteydessä huoltajaan ja  
pyydetään huoltajaa noutamaan lapsensa. 

    
 

 
Tilanteesta laaditaan aina muistio Wilmaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akuutin tilanteen selvittely opiskelijan palatessa opiskelemaan noudattaen ohjeistusta -jatkuva huoli opiskelijan 
toimintakyvystä 
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PIDEMPIAIKAINEN HUOLI OPISKELIJAN TOIMINTAKYVYSTÄ 

 

 

Jatkuva huoli opiskelijan toimintakyvystä 

Huolena esim. selvittämättömät poissaolot, väsynyt tai alakuloinen olemus, käytös tai ulkoinen olemus muuttunut 
huomattavasti. 

 

 

Tilannearvio 

Henkilö, jolla huoli herää  yhteys opiskelijan luokanvalvojaan. 

Luokanvalvoja (ja työpari) keskustelee tilanteesta opiskelijan kanssa sekä alaikäisen opiskelijan kohdalla on  
yhteydessä aina huoltajaan. 

 

 

Keskustelu 

Keskusteluissa selvitetään tuen tarvetta, tarjotaan opiskelijalle opiskeluhuollon palveluita, autetaan opiskelijaa 
varaamaan aikoja opiskeluhuoltohenkilöstöltä. 

Tarvittaessa kutsutaan koolle monialainen asiantuntija ryhmä, jonka tarkoituksena on selvittää opiskelijalle tarpeen 
mukaiset tukitoimet. 

HUOM. Opiskelijalla voi olla hoitosuhde erikoissairaanhoidossa  suunnitelma tehdään yhteistyössä lisäksi heidän 
kanssaan. 

Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilö laaja-alainen erityisopettaja  osallistuu tarvittaessa hoitoneuvotteluihin 
yhdessä opiskelijan kanssa. 

 

 
 

 

Mikäli on syytä epäillä huumausaineiden käyttöä, toimitaan huumausainetestauksen toimintaohjeiden 
mukaisesti (liite 12). 

 

 

 

Mikäli opiskelija jää pidemmälle sairauslomalle, huolehditaan opintojen väliaikaisesta 
keskeyttämisestä. Väliaikaisesta keskeytyksestä päätöksen tekee rehtori. 
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Loistava menneisyys,  
valoisa tulevaisuus! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Päihdeohjelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

Tammikuu 2019 
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JOHDANTO 
 

Päihteidenkäytöllä voi olla merkittävä vaikutus työssä suoriutumiseen ja työssä jaksamiseen. Opiskelijan päihdeon-
gelma voi näkyä esimerkiksi toistuvina poissaoloina, myöhästelyinä, tehottomuutena tai opintojen viivästymisenä. 
Päihdeongelmaan liittyy usein myös muita psykososiaalisia ongelmia, jotka voivat haitata opintoja ja myöhemmin 
töissä suoriutumista. 

Ingmanedun, Kulttuurialan ammattiopiston opiskelijoiden päihdeohjelma sisältää viitekehyksen lainsäädännön 
sekä oppilaitoksen käytänteiden kuvauksen ja toimintaohjeet henkilökunnalle. Päihdeohjelman tavoitteena on tu-
kea opiskelijoiden työkykyä ja ehkäistä päihdehaittoja sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehait-
tatilanteissa. Päihdeohjelmaa toteutetaan tiedotuksella, koulutuksella sekä suunnitelmallisella seurannalla ja arvi-
oinnilla. Päihdeohjelma tulee saattaa jokaisen opiskelijan tiedoksi. 

Oppilaitoksen kurinpidollisista seuraamuksista, koskien tätä päihdeohjelmaa, päättää rehtori kuultuaan ensin opis-
kelijaa ja mahdollisia rikkomuksen todenneita henkilöitä. Tämän päihdeohjelman rikkomisesta seuraa tapauksen 
vakavuudesta riippuen rehtorin puhuttelu, varoitus tai määräaikainen erottaminen.  

Päihderikos tai tupakkalain mukaiset rikkomukset annetaan poliisin tutkittaviksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 9  3 
 

SISÄLLYSLUETTELO 
JOHDANTO ........................................................................................................................................................ 2 

1. TAVOITTEET JA TARKOITUS ...................................................................................................................... 4 

2. ENNALTAEHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ ............................................................................................................ 4 

3. PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÖN PUUTTUMISEN TOIMINTAOHJEET ................................................................... 5 

3.1. TUPAKOINTI .......................................................................................................................................... 5 

3.2. ALKOHOLI, LÄÄKKEET JA HUUMEET ..................................................................................................... 6 

3.2.1 KÄYTÖN TUNNISTAMINEN ............................................................................................................... 6 

3.2.2 PUHEEKSIOTTAMINEN JA HOITOONOHJAUS ................................................................................... 7 

3.2.3 PÄIHTYNYT OPISKELIJA ..................................................................................................................... 7 

3.2.4 TOIMINTAOHJE EPÄILTÄESSÄ HUUMAUSAINEIDEN KÄYTTÖÄ ....................................................... 8 

3.2.5 TIEDONSAANTIOIKEUS ..................................................................................................................... 9 

4. LAINSÄÄDÄNTÖ JA LINKKEJÄ ................................................................................................................. 10 

 

LIITTEET 

10 Huomautus tupakoinnista oppilaitoksen alueella 

11 Epäily päihteiden käytöstä 

12 Toimintaohje epäiltäessä opiskelijan huumausaineiden käyttöä 

13 Huumausainetestaus 

14 Luottamuksellinen hoitoonohjaus- ja hoitosopimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 9  4 
 

1. TAVOITTEET JA TARKOITUS 
 

Oppilaitoksella on merkittävä rooli päihdekasvatuksessa, sillä nuori viettää ison osan arjestaan oppilaitoksessa. Ing-
manedun päihdeohjelman tavoitteena on päihteiden käytön ehkäisy, varhainen tunnistaminen, käyttöön puuttu-
minen ja hoitoonohjaus. Oppilaitoksen eri toimijoiden tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia ja tukea opis-
kelijaa tilanteessa, jossa päihteet uhkaavat vaarantaa hänen terveyttään ja työkykyään. 

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön edellyttää päihteiden vastaisen työn esillä pitämistä ja kehittämistä oppi-
laitoksessamme. On tärkeää mahdollisimman varhain tunnistaa yksittäinen huumeiden tai muiden päihteiden 
kanssa ongelmiin joutunut opiskelija sekä puuttua tarkoituksenmukaisin keinoin hänen elämäntilanteeseensa. 

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on 
muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta. Päihteillä tässä tarkoitetaan kaikkia 
päihtymistarkoituksessa käytettyjä aineita. Opiskeluympäristössä ei saa käyttää, pitää hallussa, jakaa tai myydä al-
koholia. Huumeiden, lääkkeiden päihdekäytön, anabolisten steroidien sekä muiden päihdyttävien aineiden käyttö 
on kielletty. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Tupakoinnin suhteen oppilaitos on savu-
ton työympäristö ja opiskelijoita kannustetaan savuttomuuteen opiskelupäivien aikana. 

Päihdehaittatilanteella tarkoitetaan tilanteita, joissa alkoholin tai muun päihteen vaikutus uhkaa tai haittaa yksilön 
omaa tai toisen henkilön työtä, työ- ja opiskelukykyä, työturvallisuutta, opiskeluympäristön ilmapiiriä, oppimistu-
loksia tai oppilaitoksen mainetta. 

Ingmanedun opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa 
olevat säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, edellä mainitun esineen tai aineen haltuun ottamiseksi. 
Kaikilla oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvilla on velvollisuus puuttua asiaan heti, jos aineiden käyttöä tai hallus-
sapitoa epäillään.  

Päihdeohjelmassa mainittujen toimenpiteiden taustalla ovat laki ammatillisesta koulutuksesta, työturvallisuuslaki, 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä tupakka-, huumausaine- ja rikoslaki. Päihdeohjelmassa annetaan toimintaoh-
jeet tilanteisiin, joissa opiskelijan päihteiden käyttö huolestuttaa. Ensisijaisesti tavoitteena on opiskelijan omaeh-
toinen hoitoon hakeutuminen. 

 

 

2. ENNALTAEHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 
 

Parasta ennaltaehkäisevää päihdetyötä on aito kiinnostus opiskelijan asioista. Ennaltaehkäisevän päihdetyön tar-
koituksena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tukemalla päihteettömiä elintapoja. Tavoitteena on vähentää 
päihteiden käyttöä sekä niiden aiheuttamia haittoja. Ehkäisevän päihdetyön avulla vaikutetaan asenteisiin, päihde-
tietoisuuteen, päihteiden käyttöön, päihteisiin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin sekä päihdehaitoilta suojaaviin 
tekijöihin ja riskitekijöihin. Päihteiden käytön ennaltaehkäisy on osa oppilaitoksen hyvinvointityötä. Opiskelijoiden 
ennaltaehkäisevässä päihdetyössä vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päihdeasenteisiin kokonais-
valtaisella työllä.  

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on perinteisen päihdevalistuksen sijaan lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja lisätä 
osallistavien menetelmien käyttöä. Osallistavien ja toiminnallisten menetelmien avulla opiskelijat voivat vaikuttaa 
aktiivisesti päihteiden vastaiseen toimintaan. Osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä ovat mm. erilaiset tapahtu-
mat ja teemaviikot, joiden järjestämisessä opiskelijat ovat aktiivisesti mukana.  

Oppilaitos saa tietoa opiskelijoiden päihteiden käytöstä valtakunnallisesti toteutettavalla kouluterveyskyselyllä. Ky-
selyt toteutetaan joka toinen vuosi ja sen tuloksia käsitellään oppilaitoksessa henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. 
Tulokset auttavat kehittämään oppilaitoksen ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja puuttumaan 
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päihdehaittatilanteisiin ajoissa. Henkilökunnan osaamisen kehittämisessä kiinnitetäänkin erityistä huomiota päih-
teiden käyttökulttuurin tuntemukseen, päihteiden käytön tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. 

Opintojen alussa opiskelijoille esitellään oppilaitoksen päihdeohjelma luokanvalvojan tunneilla, joissa kunnan päih-
detyöntekijä on mahdollisuuksien mukaan mukana. Ingmanedun opiskelijoilla ja henkilökunnalla on vastuu tämän 
päihdeohjelman toteutumisesta. Henkilökunnalla on velvollisuus puuttua opiskelijan mahdolliseen päihteidenkäyt-
töön huolen herättyä. Opiskelijatovereiden tulee puuttua opiskelutoverin mahdolliseen päihdeongelmaan viimeis-
tään siinä vaiheessa, kun päihteidenkäyttö ennakoi työturvallisuusriskiä. Opiskelija voi kääntyä huolensa kanssa 
esim. opettajan, rehtorin tai opiskeluhuoltohenkilöstön puoleen.  

Opiskeluterveydenhuollossa päihteiden käyttöä kartoitetaan ja se otetaan puheeksi terveys-, kutsunta- ja ajokort-
titarkastuksissa sekä koulukuntoisuusarvioissa (esim. sairasvastaanotto). Tukena käytetään terveyskyselyiden li-
säksi muita kyselyitä tarpeen mukaan (esim. Audit). Kuraattorien ja psykologien vastaanotolla päihteet ja niihin 
liittyvät riskit otetaan puheeksi osana opiskelijan elämäntilanteen kartoitusta. Mikäli tarvetta ilmenee, opiskelija 
ohjataan päihdepalvelujen piiriin. 

 

 

3. PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÖN PUUTTUMISEN TOIMINTAOHJEET 
 

3.1. TUPAKOINTI 
 

Ingmanedu, Kulttuurialan oppilaitos on savuton. Tupakointi on kielletty oppilaitoksen opetustilanteissa sisätiloissa, 
ulkoalueilla, koulumme järjestämissä tilaisuuksissa ja opintomatkoilla iästä riippumatta. Oppilaitoksen ulkoalueille 
ei saa järjestää erillistä tupakointipaikkaa. Jätelain mukainen roskaamiskielto ja siivousvelvoite koskee opiskelijoita, 
jotka tupakoivat oppilaitoksen välittömässä läheisyydessä oppilaitoksen alueen ulkopuolella. Roskaamiskiellon rik-
koja voidaan tuomita jätelain rikkomisesta sakkoon (Jätelaki 15 luku 147 §).  

Myös muiden nikotiinituotteiden (nuuska) tai niiden kaltaisten tuotteiden (sähkötupakka) käyttö on kielletty oppi-
laitoksen erilaisissa oppimisympäristöissä. Tupakointiin, muiden nikotiinituotteiden tai niiden kaltaisten tuotteiden 
käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa eikä alueella. 

Tupakkalain mukaiseen tupakoinnin kieltämiseen oppilaitoksen alueella on jokaisen henkilökuntaan kuuluvan aina 
puututtava seuraavasti:  

- Kerrottava opiskelijalle hänen rikkeensä ja selvitettävä opiskelijan ja hänen luokanvalvojansa nimi sekä 
merkittävä ylös tapahtuma, sen aika ja paikka.  

- Ilmoitettava tieto tapauksesta luokanvalvojalle Wilma-viestillä. 
- Alaikäisten tupakoinnista ilmoitetaan aina huoltajille.   
- Tupakoinnista oppilaitoksen alueella seuraa aina kirjallinen huomautus. (liite 10)  
- Toistuva tupakointi kielletyllä alueella johtaa ilmoitukseen poliisille henkilöstä.  
- Jos tupakoiva henkilö ei ole oppilaitoksessamme opiskeleva vaan asiakkaamme tai muu ulkopuolinen hen-

kilö, hänelle kerrotaan, että tupakointi on kielletty ja pyydetään häntä lopettamaan tupakointi tai poistu-
maan oppilaitoksen alueelta.  

Tupakan, nikotiinituotteiden ja nuuskan hallussapito on kielletty alle 18 -vuotiailta.  Oppilaitoksen henkilökunta on 
velvollinen pyytämään alaikäistä luovuttamaan nikotiinituotteet oppilaitoksen haltuun.  Asiasta ilmoitetaan aina 
alaikäisen opiskelijan huoltajalle, joka voi noutaa kyseiset nikotiinituotteet oppilaitoksesta. 

Jos opiskelija rikkoo tupakointikieltoa toistuvasti, seuraa siitä järjestyssääntöjen mukainen rangaistus. Tarvittaessa 
rehtori tai työsuojelupäällikkö voi tehdä tupakointirikkomuksesta tutkintapyynnön poliisille. Tupakkalain mukaan 
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voidaan tuomita tupakointirikkomuksesta sakkoon henkilö, joka huomautuksesta huolimatta jatkaa tupakointia 
siellä, missä se on kielletty (Tupakkalaki 12 §). 

Savuton oppilaitos tarkoittaa paitsi opiskeluympäristön savuttomuutta myös tupakoimattomuuden edistämistä. 
Tupakoimattomuuden edistämiseen kuuluu elinympäristön savuttomuuden lisäksi tupakoinnin aloittamisen eh-
käisy ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen. Savuttomuuden edistämiseksi oppilaitoksessa järjestetään kampan-
joita yhdessä opiskelijakunnan, opiskeluhuollon sekä paikallisten savuttomuutta tukevien järjestöjen kanssa. Tem-
pauksilla pyritään vahvistamaan savuttomuutta. 

 

3.2. ALKOHOLI, LÄÄKKEET JA HUUMEET 
 

Päihteiden liikakäyttö saattaa ilmetä opiskelijalla mm. yllättävinä ja toistuvina lyhyinä poissaoloina, myöhästelyinä 
etenkin aamuisin, opintojen etenemättömyytenä, ”vapaamatkustajuutena” ryhmätöissä, opettajan tai muiden 
opiskelijoiden välttelynä, epämääräisenä selittelynä, alkoholin hajuna, päihtyneenä tai krapulaisena esiintymisenä. 

Päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien ongelmien ehkäisy on aina parempi vaihtoehto kuin päihteiden käytöstä 
aiheutuvien ongelmien hoito. Päihdeongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen ehkäisee vakavam-
pien ongelmien syntymistä tai helpottaa jo alkavista ongelmista selviytymistä silloin, kun päihteen käyttäjällä itsel-
lään on vielä hyvin voimavaroja jäljellä muuttaa käyttötapaansa. 

Ingmanedussa päihteiden käyttö on kielletty opetustilanteissa, erilaisissa oppimisympäristöissä, oppilaitoksen jär-
jestämillä opintomatkoilla, tutustumiskäynneillä ja retkillä (nollatoleranssi). Myös päihtyneenä tai krapulaisena 
esiintyminen on kiellettyä erilaisissa oppimisympäristöissä.  

 

3.2.1 KÄYTÖN TUNNISTAMINEN 
 

Alkoholi vaikuttaa jo pieninä annoksina keskushermoston toimintaan heikentäen kaikkien toimintojen kontrollia. 
Alkoholin käyttö on suhteellisen helppo tunnistaa jo pelkän hajun perusteella. Muita tunnusmerkkejä ovat sammal-
tava puhe, katseen harhailu, huojuva liikehdintä. Alkoholin liikakäytöstä kertoo muun muassa aamukrapula eli pa-
hoinvointi, väsymys, lievä vapina ja tärinä.  

Lääkkeiden tahallinen käyttö alkoholihumalan tehostajana lisää erilaisia päihtymystilan riskejä. Sekakäyttöä voi kui-
tenkin esiintyä myös ilman, että sitä tietoisesti tavoiteltaisiin. Tahatonta sekakäyttöä syntyy muun muassa siitä, jos 
runsaan juomisen aiheuttamia häiriöitä hoidetaan uni- ja rauhoittavilla lääkkeillä. Koska lääkkeiden tosiasiallinen 
vaikutus hermostoon kestää kauemmin kuin niiden koettu vaikutus, lääke ei välttämättä ole ehtinyt hävitä elimis-
töstä ennen seuraavaa alkoholin nauttimiskertaa. Tavallisin sekakäytön muoto on alkoholi ja rauhoittavat lääkkeet. 
Nuoriso saattaa tehdä kokeiluja kodin lääkekaapista löytyvillä lääkkeillä. 

Sekakäytön välittömät seuraukset voivat olla yllättäviä. Tavallisimpia ovat alkoholin "poikkeuksellisen" tehokas vai-
kutus, muistinmenetykset ja käytöshäiriöt, mutta mahdollisia ovat myös aggressiivinen käyttäytyminen tai seka-
vuus. Muistinmenetys voi johtaa esimerkiksi uni- tai rauhoittavan lääkkeen yliannosteluun, tajuttomuuteen, kuole-
manvaaraan tai ainakin sairaalaan vatsahuuhtelua varten.  

Huumeiden käyttö voi ilmetä käyttäytymisen, ulkoisen olemuksen tai ympäristöön liittyvien muutosten perusteella. 
Huolta herättäviä seikkoja voivat olla mm.:  

- luonteenpiirteiden äkkinäiset ja selittämättömät muutokset: iloisesta ja sosiaalisesta ihmisestä voi tulla 
äkäinen ja aggressiivinen ihminen  

- poikkeuksellinen väsymys, uupumus tai jopa sekavuus  
- ylienergisyys, levottomuus ja unettomuus  
- poissaolot ja koulumenestyksen heikkeneminen  
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- imelä, makea savuntuoksu vaatteissa ja hiuksissa  
- pidempään jatkunut polttelu saattaa ärsyttää limakalvoja ja aiheuttaa silmien punoitusta ja valonarkuutta, 

jatkuvaa yskää sekä suun ja nielun kuivumista 
- voimakas laihtuminen  
- humalainen olemus ilman alkoholin tuoksua  
- pupillien koon muutokset: stimulantit ja hallusinogeenit suurentavat pupilleja, opiaatit ja rauhoittavat taas 

pienentävät pupilleja  

 

3.2.2 PUHEEKSIOTTAMINEN JA HOITOONOHJAUS 
 

Jos opetushenkilökunnalla herää huoli opiskelijan alkoholin tai huumeiden käytöstä, päihteidenkäyttöepäilystä kes-
kustellaan heti opiskelijan kanssa. On suositeltavaa, että asian ottaa puheeksi opiskelijan luokanvalvoja. Puheek-
sioton voi tehdä myös muu opetushenkilökuntaan kuuluva, jolla on osaamista tai kokemusta puheeksiotosta tai 
joka sillä hetkellä tuntee opiskelijan tilanteen parhaiten. Myös opiskeluhuoltohenkilöstöä voidaan pyytää työpariksi 
tilanteen selvittämiseksi. Avoin, suora ja kunnioittava puheeksiottaminen viestittää opiskelijalle välittämistä. Opis-
kelijalta voi kysyä suoraan hänen päihteiden käytöstään ja kertoa, minkä takia huoli on herännyt.  

Mikäli opiskelija myöntää käyttävänsä päihteitä, otetaan yhteyttä terveydenhoitajaan, kuraattoriin tai oppilaitok-
sen päihdetyöntekijään, ensisijaisesti yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelijan kanssa täytetään lomake epäily päih-
teiden käytöstä (liite 11) ja toimitetaan rehtorille. Mikäli opiskelija ei tähän suostu, ilmoitetaan huoli joka tapauk-
sessa rehtorille ja opiskeluhuoltohenkilöstölle. Alaikäisen kohdalla otetaan yhteyttä aina hänen huoltajiinsa ja ker-
rotaan päihteidenkäyttöepäilystä. 

Terveydenhoitaja tai kuraattori laatii yhdessä tarvittavien toimijoiden kanssa hoitoonohjaussuunnitelman. Alaikäi-
sen kohdalla sovitaan huoltajan kanssa yhteistyöstä. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus. Hoitoonohjaus-
suunnitelmassa ilmenee hoitopaikka, sopimukset mahdollisista testauksista, seurantavastuut, lupa tiedonsiirtoon, 
opiskelun jatkuminen, osittainen rajoittaminen tai keskeyttäminen hoidon aikana (liite 14).  

 

3.2.3 PÄIHTYNYT OPISKELIJA 
 

Mikäli opiskelijan epäillään olevan päihtyneenä opinnoissaan, poistetaan opiskelija välittömästi opetuksesta. Opis-
kelijan henkilöllisyys todetaan ja opettaja arvioi opiskelijan tilanteen yhdessä toisen henkilöstöön kuuluvan, tervey-
denhoitajan, kuraattorin tai psykologin kanssa. Puuttujat täyttävät liitteen 11 epäily päihteiden käytöstä ja vie asian 
luokanvalvojan tietoon ja käsiteltäväksi rehtorille.  

Mikäli opiskelija on vaaraksi itselleen tai muille, tai on välittömän avun tarpeessa, soitetaan hätänumeroon 112. 
Tilanteen arvioineet henkilöt päättävät yhdessä, voiko täysi-ikäisen opiskelijan lähettää yksin pois oppilaitoksesta 
vai tuleeko hänet ohjata opiskeluterveydenhuollon tai kiireellisissä tapauksissa terveyskeskuksen päivystykseen. 
Alaikäisen opiskelijan tilanteessa otetaan aina yhteyttä huoltajaan ja pyydetään huoltajaa noutamaan lapsensa. 
Oppilaitos vastaa opiskelukyvyttömän opiskelijan turvallisuudesta, kunnes huoltaja tai tarvittaessa joku viranomai-
nen ottaa hänet vastuulleen. Opintomatkalta tai -retkeltä hänet voidaan lähettää omalla kustannuksella takaisin 
kotiin turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Tilanteesta laaditaan Wilma-muistio, josta tiedotetaan rehtorille.  

Akuutin tilanteen ratkeamisen jälkeen asiaa käsitellään opiskelijan ja opiskelijan huoltajien, luokanvalvojan, tilan-
teen todenneiden henkilöiden ja tarvittaessa opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa. Opiskelija ohjataan opiskeluter-
veydenhuollon piiriin opiskelukunnon arvioimiseksi ja mahdollista hoitoonohjausta varten. Jatkotoimenpiteistä teh-
dään selkeä suunnitelma, jonka toteuttamiseen asianosaiset sitoutuvat. Mikäli on syytä epäillä huumausaineiden 
käyttöä, toimitaan huumausainetestauksen toimintaohjeiden (liite 12) mukaisesti. Rehtori arvioi tilanteen ja käsit-
telee asiaa tarvittaessa kurinpitomenettelyohjeen mukaisesti. Opiskelijalle annetaan kirjallinen varoitus. Mikäli 
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opiskelija jää pidemmälle sairauslomalle, huolehditaan opintojen väliaikaisesta keskeyttämisestä. Tilapäisestä kes-
keytyksestä päätöksen tekee rehtori. 

 

3.2.4 TOIMINTAOHJE EPÄILTÄESSÄ HUUMAUSAINEIDEN KÄYTTÖÄ 
 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) antaa määräykset opiskelijaksi ottamisesta, alalle soveltumatto-
muudesta sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta, mm. päihteisiin liittyvissä asioissa. Huumausainetestaukseen 
liittyvät säännökset koskevat kaikkien koulutusalojen tutkintoja opintoihin liittyvien käytännön tehtävien tai työ-
paikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä tai tilanteessa, jolloin opiskelijalla on riippuvuus huumeista. 

Opiskelija ei voi osallistua opetukseen erilaisissa oppimisympäristöissä huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Jos 
on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena koulutukseen kuuluvissa 
käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä tai että opiskelijalla on riippu-
vuus huumeista, koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuk-
sen (liite 13). Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi 
ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkinta-
kykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen: 

1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; 

2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta; 

3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai 

4) merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän, 70 §:ssä tarkoitetun työnantajan tai 71 §:ssä tarkoitetun koulutusso-
pimustyöpaikan tarjoajan hallussa olevien huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen 
aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. 

Opiskelijalle tehtävään huumausainetestaukseen sovelletaan muutoin, mitä työterveyshuoltolain (1383/2001) 19 
§:ssä säädetään työntekijän testauksesta. 

Kaikkien koulutusalojen tutkinnoissa opiskelija voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, 
kun edellä mainitut sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Mikäli testaamisedellytykset eivät täyty, opiskelijaa ei voida 
velvoittaa menemään huumausainetestiin. Testaaminen on kuitenkin mahdollista opiskelijan aidosti vapaaehtoisen 
suostumuksen perusteella. Mikäli opiskelija kieltäytyy vapaaehtoisesta testauksesta, siitä ei saa tehdä johtopäätök-
siä eikä siihen saa liittyä sanktioita. 

Huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Todistus 
on esitettävä koulutuksen järjestäjän määräämässä kohtuullisessa ajassa. Koulutuksen järjestäjä vastaa huumaus-
ainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista.  

Huumausainetesteihin velvoittaminen käynnistyy havaintoihin perustuvan, perustellun epäilyn pohjalta. Perusteltu 
epäily voi pohjautua oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvan tai työpaikkaohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäy-
tymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana.  

Opettajan on ilmoitettava aina tilanteesta luokanvalvojalle ja rehtorille sekä konsultoitava kuraattoria tai tervey-
denhoitajaa ensisijaisesti yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittavat tiedot saatuaan, rehtori keskustelee opiskelijan 
kanssa päihteiden käyttö epäilystä sekä mahdollisesta huumausainetestauksesta (liite 13), jonka opiskelija toimit-
taa opiskeluterveydenhuoltoon. Samalla arvioidaan opiskelijan muuta palvelutarvetta yhdessä kuraattorin tai ter-
veydenhoitajan kanssa ja täytetään tarvittaessa hoitoonohjaus- ja hoitosopimus (liite 14). Alaikäisen opiskelijan 
huoltajalle ilmoitetaan huumausainetestauksen tarpeesta ja koko prosessin kulusta. Lomakkeen saatuaan tervey-
denhoitaja kirjoittaa huumausainetestiä koskevan tutkimuslähetteen seulaan, jonne opiskelijan on mentävä sa-
mana tai viimeistään seuraavana päivänä. Mikäli opiskelija ei mene seulaan osoitetussa ajassa, tulkitaan hänen tes-
titulos positiiviseksi ja toimitaan oppilaitoksessa positiivisen testituloksen ohjeistuksen mukaan. 
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Opiskelijan ja alaikäisen huoltajan on toimitettava huumausainetestitodistus määräaikaan mennessä oppilaitoksen 
rehtorille. Huumausaine-epäilyssä opiskelija ei voi osallistua lähiopetukseen tai työpaikalla tapahtuvaan koulutuk-
seen ennen kuin hän on esittänyt pyydetyn huumausainetodistuksen ja hän on sitoutunut hoitoon ja seurantaan 
(laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 85§). Opintoja voi suorittaa verkko- ja etäopintoina. 

Mikäli opiskelija esittää positiivisen testituloksen, arvioidaan yhdessä opiskeluhuoltohenkilöstön ja päihdetyönte-
kijän kanssa tarkoituksenmukaisesta hoidon tarpeesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enin-
tään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa työskentelevän tur-
vallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavaan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toi-
minta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Lastensuojeluilmoitus tehdään aina, 
kun on kyse alaikäisen positiivisesta huumausainetestituloksesta. Opiskelijalle järjestetään tilaisuus tulla kuulluksi 
ja sovituista asioista tehdään muistio, jonka kaikki osapuolet allekirjoittavat. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta 
varoituksesta päättää rehtori. 

Oppilaitoksesta erottaminen määräajaksi (max 1 vuosi) on mahdollista, kun teko on vakava tai opiskelija jatkaa 
kirjallisen varoituksen perusteena ollutta epäasiallista käytöstä eli jos opiskelija jatkaa huumausaineiden käyttöä tai 
kieltäytyy toistuvasti vapaaehtoisesta tai määrätystä huumausainetestauksesta. Päätöksen määräaikaisesta erotta-
misesta tekee rehtori. 

Toimintaohje liitteessä 12. 

 

3.2.5 TIEDONSAANTIOIKEUS 
 

Henkilötietolaki määrittelee arkaluonteisiksi tiedoiksi terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai henkilöön kohdis-
tettuja hoitotoimenpiteitä koskevat tiedot. Opiskelijaksi hakijaa tai opiskelijaa koskevia terveydentilaan liittyviä ar-
kaluonteisia tietoja saavat käsitellä vain ne koulutuksen järjestäjän edustajat, jotka valmistelevat, tekevät päätök-
sen tai antavat lausunnon opiskelijaksi ottamisesta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskeluoikeuden palaut-
tamisesta tai kurinpidosta. Pääsääntöisesti terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa salassapitosäännösten vuoksi 
antaa asiakkaan terveydentilaan liittyviä tietoja ilman asianomaisen kirjallista lupaa. Kuitenkin terveydenhuollon 
ammattihenkilöllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus antaa opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä 
koskevia ja tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä tietoja opiskeluyhteisön turvallisuuden varmistamiseksi seu-
raaville henkilöille:  

1) oppilaitoksen rehtorille tai johtajalle ja oppilaitoksen turvallisuudesta vastaavalle muulle henkilölle opiskelun 
turvallisuuden varmistamiseksi  

2) työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta vastaaville henkilöille opiskelijan sekä työpaikan henkilöstön ja asiak-
kaiden turvallisuuden varmistamiseksi; sekä  

3) poliisille ja koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun edustajalle, joka on ensisijaisessa vastuussa turvallisuusuhan 
selvittämisestä, välittömän turvallisuusuhan arvioimiseksi tai mikäli opiskelijan todetaan terveydentilan arvioin-
nissa olevan vaaraksi muiden turvallisuudelle.  

Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus antaa opiskelijan terveydentilatietoja opinto-ohjauksesta 
vastaavalle henkilölle opiskelijan muihin opintoihin ja tukipalveluihin ohjaamista varten. Koulutuksen järjestäjällä 
tai korkeakoululla taas on oikeus antaa opiskelijan terveydentilatietoja opiskeluterveydenhuollosta vastaaville hen-
kilöille opiskelijan terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä tarvittaviin tukitoimiin ohjaamista varten. 
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4. LAINSÄÄDÄNTÖ JA LINKKEJÄ 
 

- Laki ammatilllisesta koulutuksesta (531/2017) 
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 
- Työturvallisuuslaki (798/2002) 
- Alkoholilaki (1143/1994) 
- Huumausainelaki (373/2008) 
- Päihdehuoltolaki (41/1986) 
- Tupakkalaki (693/1976) 
- Henkilötietolaki (523/1999) 
- www.päihdelinkki.fi 
- www. a-klinikka.fi 
- www.irtihuumeista.fi 
- www.thl.fi 
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, asetus 1030/1999 

http://www.p%C3%A4ihdelinkki.fi/
http://www.irtihuumeista.fi/
http://www.thl.fi/


LIITE 10  
 

HUOMAUTUS TUPAKOINNISTA OPPILAITOKSEN ALUEELLA  

 

NIMI: ____________________________________________________________________________  

LUOKKATUNNUS: _____________________  

Tupakointi/hallussapito ja paikka: _____________________________________________________  

Paikka ja päiväys: __________ _______.________ 20_____  

Huomautuksen antaja: ______________________________________________________________  

Huomautettavan allekirjoitus: ________________________________________________________  

 
Tupakkalaki 11§: Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. 12§ 2 mom.: 
Tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja 
oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.  
 

HUOMIO! Toinen huomautus aiheuttaa poliisin rangaistusseuraamuksen  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

HUOMAUTUS TUPAKOINNISTA OPPILAITOKSEN ALUEELLA  

 

NIMI: ____________________________________________________________________________  

LUOKKATUNNUS: _____________________  

Tupakointi/hallussapito ja paikka: _____________________________________________________  

Paikka ja päiväys: __________ _______.________ 20_____  

Huomautuksen antaja: ______________________________________________________________  

Huomautettavan allekirjoitus: ________________________________________________________  

 

Tupakkalaki 11§: Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta. 12§ 2 mom.: 
Tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja 
oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.  

 

HUOMIO! Toinen huomautus aiheuttaa poliisin rangaistusseuraamuksen 
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EPÄILY PÄIHTEIDEN KÄYTÖSTÄ 

 

Epäily päihteiden käytöstä oppilaitoksessa, opintokäynnillä tai työssäoppimisympäristössä. 
 
 
Opiskelijan nimi:  
 

Henkilötunnus: 
 
Opiskeluryhmä:  
 

Kuvaus tilanteesta:  
 
 
 
 
Kyseessä oli epäily:   
 
 
humalatilasta_____ 

muusta päihtymyksestä_____  

krapulasta_____  

muista vieroitusoireista_____  

 
 
Päihtymystilan arviointi:  
 
 
Puhe:   Puhuteltavuus:   Ajan ja paikan taju:  

� selvää   � kyllä    � kyllä  

� epäselvää   � heikentynyt    � heikentynyt  

 
 
Kävely:   Reaktiokyky:    Alkoholin haju:  
 
� varmaa   � normaali    � ei  

� epävarmaa   � hidastunut    � kyllä  

 
 
Olemus:  
 
� rauhallinen - hallittu  � euforinen – menee lujaa   � ahdistunut  

� unelias   � uhitteleva    � itkuinen  
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Fyysiset oireet: 
  
� ei ole   � levottomuus   � hikoilu  

� vapina   � oksentaminen  

Muut:  

 

Opiskelijan oma näkemys tilanteesta: 

 

 

 

Myönsikö opiskelija käytön? 

 

 

Alaikäisen opiskelijan kohdalla otettu yhteys huoltajiin (yhteystiedot) 

 

 

Jatkotoimenpiteet, joista sovittu: 

 

 

Paikka ja aika: 

 

Allekirjoitukset: 

 

______________________________________  _____________________________________ 

opiskelija    _____________________________________ 

   

havainnon tehnyt henkilö/henkilöt 
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TOIMINTAOHJE EPÄILTÄESSÄ OPISKELIJAN HUUMAUSAINEIDEN KÄYTTÖÄ 

 

Huoli huumausaineiden käytöstä 

Havainnon tehnyt henkilö on yhteydessä välittömästi huolen syntyessä luokanvalvojaan. 
Havainnon tehnyt henkilö ja luokanvalvoja täyttävät yhdessä opiskelijan kanssa lomakkeen  

Epäily päihteiden käytöstä. 
Luokanvalvoja toimittaa lomakkeen rehtorille ja tiedottaa tilanteesta opiskeluhuoltohenkilöstöä. 

Alaikäisen kohdalla luokanvalvoja on yhteydessä huoltajiin. 
 
 

 
 

Keskustelutilaisuus 

Luokanvalvoja kutsuu opiskelijan ja/alaikäisen huoltajan, rehtorin, terveydenhoitajan ja mahdollisuuksien mukaan  
päihdetyöntekijän keskusteluun tilanteen selvittämiseksi. 

Luokanvalvoja kirjaa tilaisuudesta Wilma- muistion, johon kirjataan mm. suunnitelma tukitoimista. 
 

Tilaisuudessa käydään läpi liitteet Epäily päihteiden käytöstä, Tiedonsiirtolomake terveydenhuollolle ja 
 Luottamuksellinen hoitoonohjaus- ja hoitosopimus. 

 
 
 

 
Huumausainetestaus 

 
Opiskelijan on mentävä seulaan samana tai viimeistään seuraavana päivänä. 

Testitulos tulkitaan positiiviseksi, kunnes se on annettu. 
Huumausaine-epäilyssä opiskelija ei voi osallistua lähiopetukseen tai työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen  

ennen kuin hän on esittänyt pyydetyn huumausainetodistuksen ja 
 sitoutunut hoitoon ja seurantaan (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 85§). 

Opintoja voi suorittaa verkko- ja etäopintoina. 
Huumausainetodistus toimitettava sovittuun määräaikaan mennessä oppilaitoksen rehtorille. 

 
 

 

                   Negatiivinen  
 
       Opinnot jatkuvat ja kontrolliseula tarvittaessa. 

 

 

Positiivinen 

Rehtori päättää opetukseen osallistumisen epäämisestä 3 päiväksi. 
Rehtori kutsuu kuulemistilaisuuteen ja päättää kirjallisen varoituksen antamisesta. 

Opiskelija ohjataan kontrolliseulaan  tauko opetuksesta huumausainetodistuksen toimittamiseen saakka. 
Lastensuojeluilmoitus tehdään aina, kun on kyse alaikäisen positiivisesta huumausainetestituloksesta. 

Oppilaitoksesta erottaminen määräajaksi (max 1 vuosi) on mahdollista,  
jos opiskelija jatkaa huumausaineiden käyttöä  

tai kieltäytyy toistuvasti vapaaehtoisesta tai määrätystä huumausainetestauksesta.  
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HUUMAUSAINETESTAUS 
 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
Oppilaitoksen järjestyssääntöjen mukaan päihteiden käyttö on kielletty. Oppilaitoksella on perusteltu syy epäillä, että 
opiskelija käyttää huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin tai on riippuvainen. 
 
Opiskelijan on hakeuduttava huumausainetestaukseen viipymättä tämän määräyksen saatuaan ja haettuaan lähetteen 
terveydenhoitajalta. Huumausaine-epäilyssä opiskelija ei voi osallistua lähiopetukseen tai työpaikalla tapahtuvaan kou-
lutukseen ennen kuin hän on esittänyt pyydetyn huumausainetodistuksen ja hän on sitoutunut hoitoon ja seurantaan 
(laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 85§). 
 
Tulosten valmistuttua opiskeluterveydenhuolto on yhteydessä opiskelijaan. Opiskelija esittää huumausainetestausto-
distuksen oppilaitoksen rehtorille. 
 

Opiskelijan on toimitettava huumausainetestiä koskeva todistus ______________________mennessä (n. 6 vko). 

 

Allekirjoitukset 

Paikka ja päivämäärä 

 

________________________________________ ________________________________________ 

rehtori    opiskelija 

 

Huoltajalle on ilmoitettu huumausainetestauksesta, pvm _____________________ 

 

Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän osoittaman laillistetun terveyden-
huollon ammattihenkilön antamaan todistusta (lääkärintodistus), josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty testi huu-
mausaineen käytön selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausai-
neita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Oppilaitos vastaa tässä 
määräyksessä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. 

 

Kurinpito ja seuraamukset 

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, me-
nettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä.  Kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti 
on yksilöitävä ja opiskelijalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kirjallisen varoituksen antaa rehtori. 

Oppilaitoksesta erottaminen määräajaksi (max 1 vuosi) on mahdollista, jos teko on vakava tai opiskelija jatkaa kirjallisen 
varoituksen perusteena ollutta epäasiallista käytöstä eli jos opiskelija jatkaa huumausaineiden käyttöä tai kieltäytyy 
toistuvasti vapaaehtoisesta tai määrätystä huumausainetestauksesta.  

 

Tämän asiakirjan alkuperäinen kappale jää koulutuksen järjestäjälle. Asiakirjasta annetaan kopio opiskelijalle ja yksi 
kopio toimitetaan terveydenhuollon yksikköön. 
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Tiedonsiirtolomake terveydenhuollolle 

 

Asia: Olemme velvoittaneet opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen.  

 

Opiskelijan nimi Henkilötunnus 

 

 
 

 

Perustelut: 

 

☐ Opiskelijan on epäilty olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena käytännön työtehtävissä tai työpaikalla. 
 
☐  Opiskelijalla epäillään olevan päihderiippuvuus. 
 
 
 
Henkilöllisyyden tunnistaminen testaustilanteessa: 

 

☐ Testaustilanteeseen lähtee saattaja mukaan: _____________________________________________ 

☐ Opiskelijalla on mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

 
 
 
 
 
 
 

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

Päiväys Allekirjoitus 

 Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto 
 

 
Rehtori Irma Tikkanen puh. 0400 679 193 
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LUOTTAMUKSELLINEN HOITOONOHJAUS- JA HOITOSOPIMUS 

 

Aika ja paikka:  

Opiskelijan nimi ja henkilötunnus:   

Ryhmätunnus: 

Opiskelukykyisyydessä havaitut vaikeudet:   

 

Opiskelun jatkaminen edellyttää minulta:  
 

� Säännöllistä läsnäoloa tunneilla  
� Asiallista käyttäytymistä oppilaitoksessa 
� Oppilaitoksen järjestyssääntöjen noudattamista  
� En saa vaarantaa työturvallisuutta  
� Päihteettömyyttä opiskeluaikana  

 
Sitoudun  

• yllä mainittuihin opiskelun edellytyksiin  
• hoitoon ja hoitopaikassa laadittuun hoitosuunnitelmaan  
• suunnitelman mukaisesti hoidon tukena käytettäviin hoitotoimiin  

(tarvittaessa alkoholimittaus, huumeseula ja laboratoriokokeet)  

 

Annan luvan tietojen luovuttamiseen oppilaitoksen ja hoitotahon välillä opintojen ja hoidon etenemisestä.  

 

Hoitopaikka:     Aika: 

 

Tämän sopimuksen seurantakokous  / 2019  

 

Allekirjoitukset:  

 

 

Opiskelija    Alaikäisen huoltaja 

 

 

Oppilaitoksen yhteyshenkilö/-t   Hoitotahon edustaja/-t 
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Loistava menneisyys,  
valoisa tulevaisuus! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kriisisuunnitelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

Tammikuu 2019 
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JOHDANTO 
 

Oppilaitoksen kriisisuunnitelmalla tarkoitetaan äkillisen kriisin sattuessa noudatettavaa toimintasuunnitel-
maa. Opetussuunnitelman perusteissa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskeluhuoltoa koskevassa 
muussa Opetushallituksen määräyksessä tulee osana oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltosuunnitelmaa ku-
vata koulun tai oppilaitoksen toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa. (OPH määräykset 
102 ja 104/011/2014 ja 94 ja 101/011/2014 sekä 56, 57 ja 60/011/2015). Tätä voidaan kutsua kriisisuun-
nitelmaksi. 
 
Ingmanedu, Kulttuurialan ammattiopiston kriisisuunnitelma sisältää ohjeistuksen kriisitilanteissa toimimi-
seen sekä tärkeimmät puhelinnumerot erilaisissa kriisitilanteissa toimimiseen. 
 
Oppilaitoksen kriisiryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja ja työsuojeluval-
tuutettu. Kriisiryhmän toiminnasta vastaa rehtori. Tarvittaessa laajennettuun kriisiryhmään kuuluvat opis-
keluhuollon kuraattori ja psykologi sekä opiskeluterveydenhuollon ja työterveyshuollon edustajat. Lisäksi 
kriisiryhmää voi täydentää nuorisotoimen, seurakunnan ja säätiön edustajilla. 
 
Kriisisuunnitelman tavoitteena on vahvistaa oppilaitosyhteisön kykyä selviytyä vaikeissa tilanteissa ja tukea 
yhteisön jäsenten toipumista ja auttaa heitä selviytymään kohtaamiensa kriisien yli. 
 
Kriisityö on henkisesti raskasta työtä. Siksi on muistettava, että myös auttajat tarvitsevat tukea. Kriisiryh-
män jäsenet tarvitsevat konsultaatioapua, koulutusta ja mahdollisuutta psyykkiseen jälkipuintiin. 
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1. KRIISIRYHMÄN TEHTÄVÄT 
 

Kriisiryhmän tehtävänä on organisoida toimintaa kriisitilanteissa, kutsua tarvittaessa ulkopuolista apua sekä huo-
lehtia kriisitilanteen jatkohoidosta. 

Oppilaitoksen kriisiryhmän tehtävänä on 

– laatia ja päivittää kriisisuunnitelma 

– kirjata ryhmän sisäinen työnjako ja vastuuketju 

– selvittää kriisitilanteissa tärkeät yhteistyötahot 

– perehdyttää koulun henkilöstö järjestämällä koulutusta ja hankkimalla kirjallisuutta 

– tiedottaa suunnitelmasta opiskelijoille, vanhemmille sekä yhteistyökumppaneille 

– organisoida toiminta kriisitilanteissa 

– huolehtia välittömistä henkisen tuen tarpeista sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä 

– arvioida kriisitilanteissa toteutettuja toimia ja tehdä kriisisuunnitelmaan tarvittavat muutokset 

– ylläpitää kriisivalmiutta perehdyttämällä uudet työntekijät kriisisuunnitelmaan sekä järjestämällä koko  
    henkilöstölle vuosittain siihen liittyvää tiedotusta ja koulutusta. 
 

Ryhmän tulee kokoontua tarvittaessa mahdollisimman nopeasti, mielellään viimeistään muutaman tunnin kulu-
essa.  Kriisitilanteen hoito priorisoidaan ennen muita töitä.  Kriisitilanteessa ryhmällä täytyy olla valmius saada 
ainakin 2 – 3 jäsentään koolle tekemään ensimmäiset päätökset. Kriisitilanteessa ryhmän kutsuu koolle se ryhmän 
jäsenistä, joka saa tiedon kriisistä ensimmäisenä. 

 

2. KRIISITILANTEESSA ARVIOITAVAT ASIAT 
 

Kun henkilöstöön kuuluva saa tiedon oppilaitosta, henkilöstöä tai opiskelijaa koskevasta tilanteesta, hänen 
on tarkistettava ja kirjattava ainakin seuraavat asiat: 

1. ilmoittajan nimi ja puhelinnumero 
2. mitä on tapahtunut 
3. missä ja milloin 
4. ketä asia koskee, mahdolliset uhrit, tekijät jne. 
5. mikä tilanne on juuri nyt 
6. kenelle muille asiasta on ilmoitettu, hoitaako joku muu jo asiaa 
7. ilmoitus rehtorille, joka ilmoittaa kriisiryhmälle 

Se kriisiryhmän jäsen, joka saa tiedon tapahtumasta, välittää tiedon muille kriisiryhmän jäsenille. Kriisi-
ryhmä kokoontuu tarvittaessa mahdollisimman nopeasti. Kriisiryhmän toiminnasta ottaa vastuun rehtori. 
Hän vastaa myös tiedotusvälineiden kysymyksiin ja haastattelupyyntöihin. Opiskelijoita ja henkilökuntaa 
pitää suojella tiedotusvälineiden kysymyksiltä ja tungettelulta. 
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3. TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA 
 

YLEINEN HÄTÄNUMERO  112 
 
 

POLIISI Itä-Suomen poliisi     puh. 0295 415 455 ja 112 

 

ANKKURIRYHMÄ 

rikosylikonstaapeli Jouko Kuismin   puh. 0295 456 651 

vanhempi rikoskonstaapeli Pekka Lappalainen  puh. 0295 455 135 
vanhempi rikoskonstaapeli Hannu Koivula   puh. 0295 455 011 
vanhempi rikoskonstaapeli Henri-Mikael Konga  puh.0295 455 056 
vanhempi konstaapeli Jani Puumalainen   puh. 0295 456 190 
sosiaalityöntekijä Tuija Heimonen   puh. 0295 456 604 
sosiaalityöntekijä Kirsi Koivistoinen   puh. 044 718 3305 
psykiatrinen sairaanhoitaja Eveliina Jormakka  puh. 044 718 6396  
nuorisotyöntekijä Tuomo Kantele   puh. 044 718 2683  

 
 

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS    puh. 017 188 332 ja 112 

 
TERVEYSKESKUKSET 

Siilinjärvi, akuuttivastaanotto   puh. 017 402 281 
Kuopio, KYS päivystys     puh. 116 117 

 
TYÖTERVEYSHUOLTO Mehiläinen, Kuopio   puh. 010 414 0666   

 
OPISKELUTERVEYDENHOITAJA Birgitta Penttilä   puh. 044 740 24 15  

 
MYRKYTYSTIETOKESKUS      puh. 09 471 977 (varalla  09 4711) 

 
 

LASTENSUOJELU 

Siilinjärvi sosiaalipäivystys ark 8-15   puh. 044 740 16 18 
Kuopion sosiaalipäivystys ark 8-15.30   puh. 044 718 37 29 

 
 

AUTTAVAT PUHELIMET 

Rikosuhripäivystys, ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21  puh. 116 006 
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SEURAKUNTA 

Siilinjärvi, Päivystävä pappi    puh. 044 7284612 
Kuopio, vaihde    puh. 017 158 111 
Palveleva puhelin, keskusteluapu   puh. 0400 22 11 80 

 

MIELENTERVEYSPALVELUT 

Kuopio, vastaanottotoiminta ja nuorten tehostettu avohoito ja kuntoutus  puh. 017 172 996  
Siilinjärvi, vastaanottotoiminta   puh. 017 178 545  
Kuopion psykiatrian keskus Toimisto    puh. 017 175 190  
(Päivystävä hoitaja ma–to klo 8–15.30 ja pe klo 8–14.45) 
Kuopion kriisikeskus ajanvaraus ma – to 8 – 10   puh. 017262 7733     
Valtakunnallinen Kriisipuhelin ark. klo 9-7 ja viikonloppuisin klo 15-7  puh. 010 195 202                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Sihti, ajanvaraus ma – to 12 – 13.30     puh. 044 718 1078 
Kuopion Lasten ja Nuorten mielenterveyspalvelut  puh. 044 7187987 

 
 
PÄIHDEPALVELUT 
PÄIHDEKLINIKKA 
Ajanvaraus, palveluohjaus     puh. 044 718 3672 

 
Alle 23-vuotiaat ajanvaraus, ma-pe klo 11.30-12  puh. 044 718 3671, uudet asiakk. 

puh. 044 718 3310  
puh. 044 718 3678 

        Kotiin tehtävä työ     puh. 044 718 6087 
 
        PÄIHDEOSASTO 
        Paikkatiedustelut, vieroitushoitoihin hakeutuminen   puh. 017 183 684 
 
        PÄIHDEKUNTOUTUS    puh. 044 7183 674 
 
        TERVEYSNEUVONTAPISTE PORTTI   puh. 044 718 3696 
        
         
        SOSIAALISISSA  ONGELMISSA  AUTTAVAT 
        Kuopion Perheasiain neuvottelukeskus ma-pe 9-11    puh. 040 4848 480   
        Kuopion kaupunki, aikuissosiaalityö (09 – 11 ja klo 14-15)   puh. 017 183 970 
        Siilinjärven perhe- ja sosiaalipalvelut,  
        Sosiaaliohjaaja Tuija Huotari     puh. 044 740 1689  
        Sosiaaliohjaaja Kati Hyttinen   puh. 044 740 1769 
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4. HÄTÄENSIAPUOHJEET 

Hätäilmoitus tehdään yleiseen hätänumeroon 112 aina, kun henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa 
tai uhattuina, tai näin on syytä epäillä näin olevan. 

Näin teet hätäilmoituksen: 

• Soita hätäpuhelu itse, jos voit. 
• Kerro, mitä on tapahtunut. 
• Kerro tarkka osoite ja kunta. 
• Vastaa kysymyksiin. 
• Kytke puhelimen kaiutintoiminto päälle ja jatka auttamista. 
• Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. 
• Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan. 
• Opasta lisäapu paikalle. 
• Soita uudelleen, mikäli tilanne muuttuu. 

Voit soittaa hätäpuhelun myös 112 suomi- sovelluksella, kun olet ladannut sen puhelimeesi. Tällöin hätäkeskus-
päivystäjä näkee välittömästi sijainnin, josta puhelu tulee. (www.112.fi) 

 

 

 

 

 

 

http://www.112.fi/
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5. TOIMINTAMALLIT ÄKILLISISSÄ KRIISITILANTEISSA 
 

5.1. OPISKELIJAN KUOLEMA 
 

Jos kuolema on tapahtunut koulussa tai koulumatkalla, rehtori on yhteydessä poliisiin, joiden tehtävänä on kuolin-
viestin vieminen omaisille henkilökohtaisesti. Tämän jälkeen rehtori on yhteydessä kuolleen opiskelijan kotiin. Op-
pilaitos lähettää kotiin surunvalittelukukat tai-adressin. Vanhempien kanssa sovitaan oppilaitoksen toimenpiteistä 
ja opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistumisesta hautajaisiin vanhempien toivomusta kunnioittaen.  
 
Opiskelijan kuolemaa ja sen aiheuttamaa surua käsitellään kuolleen opiskelijan ryhmän kanssa opettajan ja kriisi-
ryhmän jäsenten johdolla. Kuolemasta on lupa kertoa opiskelijoille, kuolintavasta ei. Opiskelijoita autetaan purka-
maan ajatuksiaan ja tunteitaan ja heille kerrotaan mahdollisista surureaktioista. Muiden ryhmien opettajat kertovat 
asiasta omille opiskelijoilleen. Myös opettajat ja henkilöstö tarvitsevat tukea. Henkilöstölle ja opiskelijoille voidaan 
tarvittaessa järjestää psykologinen jälkipuinti (debriefing), jonka toteuttaa ulkopuolinen asiantuntija. 
 
Rehtori tiedottaa tapahtuneesta huoltajille Wilman kautta. Oppilaitoksessa järjestetään muistotilaisuus, jonne kut-
sutaan kuolleen opiskelijan omaiset.  
 
Mikäli kuolema tapahtuu loman aikana, koulussa järjestetään jälkikäteen muistotilaisuus. Opettajien on syytä seu-
rata opiskelijoiden toipumista ja mahdollista tuen tarvetta. 

 
 

 

5.2. OPETTAJAN TAI TYÖNTEKIJÄN KUOLEMA 
 

Rehtori on yhteydessä kuolleen omaisiin. Rehtori tiedottaa tapahtuneesta Ingmanedun opiskelijoille ja henkilös-
tölle. Tarvittaessa kuolemantapausta käsitellään kriisiryhmän jäsenten johdolla. 
 
Koulussa pidetään muistotilaisuus. Oppilaitos lähettää omaisille adressin tai kukkia. Rehtori sopii omaisten kanssa 
henkilöstön ja opiskelijoiden mahdollisesta osallistumisesta hautajaisiin. Henkilöstölle ja opiskelijoille voidaan tar-
vittaessa järjestää psykologinen jälkipuinti (debriefing), jonka toteuttaa ulkopuolinen asiantuntija. 
 
 

5.3. ITSEMURHA 
 

Rehtori sopii kuolleen henkilön omaisten kanssa oppilaitoksen toimenpiteistä ja hautajaisiin osallistumisesta, 
omaisten toivomuksia kunnioittaen. Rehtori tiedottaa tapahtuneesta ensin oppilaitoksen työntekijöitä. Kriisi-
ryhmä sopii asian jatkokäsittelystä. 
 
Itsemurhan käsittely oppilaitoksessa on erityisen tärkeää, koska itsemurha saattaa toimia ongelmanratkaisumallina 
muille. Asiallisella informaatiolla ja psyykkisellä tuella ehkäistään uusia itsemurhatapauksia. Opettajat ja kriisiryh-
män jäsenet käsittelevät asiaa opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa.  
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Jos itsemurha tapahtuu koulupäivän aikana, soitetaan hätänumeroon 112. Sen jälkeen huolehditaan siitä, ettei ul-
kopuolisia pääse tapahtumapaikalle tai poistuvat sieltä heti. Kutsutaan oppilaitoksen kriisiryhmä koolle välittö-
mästi. Suruviestin kotiin vie poliisi. Tämän jälkeen rehtori on yhteydessä omaisiin.  

 
Henkilöstölle ja opiskelijoille voidaan tarvittaessa järjestää psykologinen jälkipuinti (debriefing), jonka toteuttaa 
ulkopuolinen asiantuntija. Koulussa pidetään muistotilaisuus. Oppilaitos lähettää omaisille adressin tai kukkia. Reh-
tori sopii omaisten kanssa henkilöstön ja opiskelijoiden mahdollisesta osallistumisesta hautajaisiin.  
 
Mikäli itsemurha on tapahtunut loman aikana, järjestetään jälkeenpäin muistotilaisuus. 
 
Itsemurhaa on aina syytä käsitellä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Erityisesti nuoren itsemurhalla on havaittu 
olevan mallivaikutusta muihin nuoriin. Erityisen tärkeää on korostaa sitä, ettei kenenkään tarvitse jäädä elämänon-
gelmiensa kanssa yksin vaan apua on saatavilla. On tärkeää estää itsemurhan ja kuoleman ihannointi sankarillisena 
ratkaisukeinona. Itsemurhan jälkeen on tärkeä seurata tilannetta. Osa henkilöstöstä tai opiskelijoista voi muuta-
mien kuukausien ajan itsemurhan jälkeenkin tarvita tukitoimia. 
 

 

5.4. VAKAVA VÄKIVALTA TAI SEN UHKA 
 
Vakavassa väkivaltatilanteessa tai sen uhatessa soitetaan hätänumeroon 112. Tilanteesta ilmoitetaan välittömästi 
rehtorille ja kriisiryhmälle. Asiasta tehdään rikosilmoitus poliisille ja alaikäisestä lastensuojeluilmoitus. Kriisiryh-
män jäsen ilmoittaa tapahtuneesta alaikäisen huoltajille.  
 
Jos kyseessä on opiskelijoiden keskinäinen väkivalta, asian käsittelyä jatketaan oppilaitoksessa myöhemmin asian-
osaisten kesken (kts. opiskeluhuoltosuunnitelma). Väkivaltatilanteen luonteesta ja vakavuudesta riippuu, käsitel-
läänkö sitä koulussa muidenkin opiskelijoiden kanssa.  
 
Mikäli väkivallan tekijänä on opettaja tai muu oppilaitoksen työntekijä, rehtorin on puututtava asiaan välittömästi. 
Tapahtumien kulku on selvitettävä haastattelemalla asianomaisia. Tarvittaessa käytetään ulkopuolista asiantun-
tija-apua.  
 
 
5.5. ONNETTOMUUS TAI TAPATURMA 

 

Ensimmäisenä onnettomuuspaikalle saapunut arvioi, mitä on tapahtunut ja minkälaista apua tarvitaan. Sen jälkeen 
ryhdytään nopeasti tarvittaviin toimiin ja soitetaan yleiseen hätänumeroon 112 (kts. hätätilanneohje) sekä järjes-
tetään opastus onnettomuuspaikalle. Tapahtuneesta ilmoitetaan rehtorille ja tehdään ilmoitus tapaturmasta. 
 

 

5.6. TULIPALO TAI SÄTEILYUHKA 
 

Onnettomuuksien sattuessa tilanteen vakavuus arvioidaan ja toimitaan sen mukaisesti. Oppilaitoksella on pelas-
tussuunnitelma, joka ohjaa toimintaa näissä tilanteissa. Oppilaitoksen läheisyydessä kulkevilla valtateillä ja rauta-
tiellä sekä lentokentällä kuljetetaan vaarallisia aineita (kts. hätätilanneohjeet). 
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5.7. POMMIUHKA 
 

Pommiuhasta ilmoitetaan välittömästi hätänumeroon 112. Henkilöstö ja opiskelijat ohjataan oppilaitoksen ko-
koontumispaikoille (kts. hätätilanneohje). Jatkossa toimitaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Pom-
miuhkauksiin on aina suhtauduttava vakavasti, vaikka ne joskus osoittautuvatkin aiheettomaksi. 

 

 

6. KRIISIEN EHKÄISY JA SELVIYTYMISEN TUKEMINEN 
 

6.1. MASENNUS JA UUPUMUS 
 

Masennuksen tunnistaminen ei aina ole helppoa. Masennus voi joskus peittyä ns. pellen naamion taakse. On en-
siarvoisen tärkeää, että masentunut ohjataan avun piiriin (opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto). 
 
Masennuksen ja uupumisen merkkejä voivat olla 
 
• univaikeudet: henkilö ei nuku tarpeeksi tai on koko ajan unelias 
• syömisvaikeudet: henkilö ei syö tarpeeksi tai syö suruunsa 
• voimattomuus: "olen ihan poikki, en jaksa enää" 
• apatia, vetäytyminen: harrastukset, työ, opiskelu, ystävät yms. eivät enää kiinnosta 
• vihamielisyys: voimakasta kiukkuilua, äksyilyä 
• keskittymisvaikeudet: ylivilkkaus 
• itseinho: olen ruma, ei minusta kukaan pidä 
• itkuisuus ja surullisuus hallitsevaa 
• itsetuhoisuus: viiltely, henkilö puhuu, ajattelee, kirjoittaa, piirtää kuolemasta. 
 
 
6.2. ITSEMURHAVAARA 

 

Itsemurhauhkailuun tai itsemurhapuheisiin on aina suhtauduttava vakavasti. Jos itsemurha-aikeita epäillään, hen-
kilöltä kysytään suoraan, onko hän ajatellut itsemurhaa. Jos vastaus on myöntävä, häneltä kysytään, onko hänellä 
suunnitelma sen toteuttamiseksi. Itsemurha-aikeista kysyminen antaa henkilölle mahdollisuuden puhua asiasta ja 
helpottaa pahaa oloaan. Vaikka henkilö kieltäisi kertomasta asiasta muille, itsemurha-aikeista tulee kertoa rehto-
rille tai kriisiryhmän jäsenille. Alaikäisen kohdalla tulee tehdä lastensuojeluilmoitus ja olla välittömästi yhteydessä 
huoltajiin. Täysi-ikäisen kohdalla ollaan aina yhteydessä lähiomaiseen. 
 
On varmistettava, että työntekijä tai opiskelija saa ammattiapua. Vaitiolovelvollisuus ei päde, kun kyseessä on 
kuolemanvaara!  
 
Usein ystävät ja läheiset huomaavat ensimmäisenä itsemurhavaaran. Siksi on hyvä tiedostaa, että itsemurhauhkai-
luista tulee aina kertoa jollekin toiselle, vaikka henkilö vannottaisi olemaan kertomatta.  
 
Itsemurhavaarasta kertovat 

• aiemmat yritykset 
• itsemurhalla uhkailu 
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• vakava masennus. 
 
Muita riskitekijöitä ovat 
 
• voimakas kiinnostus kuolemaan tai itsemurhiin 
• kaikkien rakkaiden tavaroiden antaminen pois 
• veitsellä leikittely, turha riskienotto 
• suuret muutokset käytöksessä  
• lähipiirissä tapahtunut itsemurha. 

 

 

6.3. PSYKOOTTINEN KÄYTTÄYTYMINEN 
 

Joskus voi käydä niin, että työntekijä tai opiskelija alkaa käyttäytyä silminnähden poikkeavalla tavalla. Kyseessä voi 
olla vakava mielenhäiriö, johon tarvitaan nopeasti ammattiauttajien apua. 
 
Psykoosin oireita voivat olla 
 
• vetäytyminen, pyrkimys olla yksin 
• sekavat tai epärealistiset puheet 
• rituaalit, pakkotoiminnot 
• ikätasoa lapsellisempi toiminta 
• suhtautuminen työhön tai opiskeluun muuttuu, ei välitä opiskelusta/työstä tai yrittää tehdä enemmän kuin 
   jaksaa 
• erikoinen toiminta, jota ei itse halua tai osaa selittää 
• vihjailu avuntarpeesta 
• ulkoisen olemuksen muuttuminen näkyvästi, esim. hoitamattomuus 
• tunneilmaisun kapeutuminen tai muuttuminen, esim. äkilliset naurun- tai itkunpuuskat 
• harhaluulot. 
 
Mikäli työntekijällä tai opiskelijalla on näitä oireita paljon, soitetaan hätänumeroon 112 ja toimitaan ohjeiden mu-
kaan (kts. opiskeluhuoltosuunnitelma). Tilanteesta ilmoitetaan rehtorille. 
 
 

 

6.4. PÄIHTEIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ 
 
Runsas päihteiden käyttö voi olla oire vakavasta masennuksesta. Päihteiden väärinkäyttö häiritsee työskentelyä ja 
pahimmillaan johtaa toimintakyvyn menettämiseen. 
 
Päihteiden väärinkäytön tunnusmerkkejä voivat olla 
 
• ystäväpiirin vaihtuvuus 
• rahantarpeen lisääntyminen, näpistely, ilkivalta, kauppaaminen 
• opiskelumenestyksen laskeminen 
• poissaolojen lisääntyminen; aamu- tai maanantaipoissaoloja 
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• epärealistiset puheet, tarinat, valehtelu 
• muutokset luonteessa 
• pelkotilat, ahdistuneisuus, levottomuus 
• erilaiset fyysiset merkit käytetystä aineesta riippuen, esim. laajentuneet silmäterät, verestävät silmänvalkuaiset,     

           vapina, hikoilu, laihtuminen tai lihominen, uneliaisuus, tokkuraisuus 
• tietyille aineille ominainen haju 
• piippu, veitset, aineenpalaset 
• ulkonäön tai olemuksen muuttuminen 
 
Mitkään merkit eivät yksin tai yhdessä välttämättä merkitse sitä, että henkilöllä on päihdeongelma. Mikäli päihtei-
den väärinkäyttöä epäillään, oppilaitoksen on syytä ottaa asia työntekijän tai opiskelijan ja huoltajien kanssa pu-
heeksi. Alle 18-vuotiaan kohdalla tehdään lastensuojeluilmoitus.  
 
 
 

6.5. KIUSAAMINEN JA HÄIRINTÄ SEKÄ VÄKIVALTA 
 

Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle henkilölle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Tekijöinä on 
joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. Kiusaaminen voi olla sanallista. Sen muotoja ovat 
nimittely, pilkkaaminen, ilkeämielinen vihjailu ja toisen naurunalaiseksi tekeminen. Sanojen loukkaava voima koh-
distuu henkilön itsetuntoon ja minäkäsitykseen vahingoittaen hänen tapaansa suhtautua itseensä ja muihin.  
 
Epäsuoralla kiusaamisella puolestaan tarkoitetaan tilannetta, jossa kiusaaja ja kiusattu eivät kohtaa kasvotusten. 
Epäsuora kiusaaminen on usein luonteeltaan sosiaalista manipulointia, eli kiusaaja pyrkii vaikuttamaan muihin hen-
kilöihin siten, että nämä alkaisivat karttaa kiusattua ja suhtautua häneen kielteisesti. Se voi tarkoittaa mm. perät-
tömien juttujen levittämistä kiusatusta.  
 
Kiusaaminen voi ilmetä myös fyysisenä toimintana. Fyysistä kiusaamista ovat esimerkiksi töniminen, lyöminen tai 
potkiminen. Sen äärimuotoja ovat raju väkivalta ja pahoinpitely. 
Kiusaamisen uusi muoto on sosiaalisen median kautta tapahtuva kiusaaminen. Kiusaaminen on teknisesti helppoa, 
tekijä voi pysyä nimettömänä ja pieni kiinnijäämisen riski madaltaa kynnystä kokeilemaan sellaista, mitä muuten ei 
tekisi. Netissä tai kännykällä voi levittää juoruja, noloja valokuvia tai henkilökohtaisia tietoja, tai lähettää nimettö-
mästi pilkkaavia tai uhkailevia viestejä. Tämä kiusaamisen muoto ei enää rajoitu pelkkiin opiskelu-/työpäiviin vaan 
kiusaaminen jatkuu vapaa-ajalla. 
 
Seksuaalinen häirintä puolestaan voi ilmetä vihjailevina eleinä tai ilmeinä, härskeinä puheina, kaksimielisinä vit-
seinä, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevina huomautuksina tai kysymyksinä, sukupuolisesti vihjaile-
vina viesteinä, fyysisenä kosketteluna ja sukupuolista kanssakäymistä koskevina ehdotuksina tai vaatimuksina. Sek-
suaalisuutta loukkaava nimittely, kuten huorittelu ja homottelu sekä seksuaalinen ahdistelu tai loukkaaminen pu-
helimessa tai internetissä ovat häirintää, jota ei saa hyväksyä. 
 
Mikäli kiusaaminen, häirintä tai epäasiallinen käyttäytyminen kohdistuu henkilökuntaan, asiasta ilmoitetaan rehto-
rille ja työsuojeluvaltuutetulle. Rehtori vastaa asian käsittelystä ja toimenpiteistä. Mikäli kohteena on rehtori, ilmoi-
tetaan asiasta rehtorin esimiehelle, säätiön puheenjohtajalle.  
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Seuraaviin asioihin tulee opiskelijoiden kohdalla kiinnittää huomiota: 
 

- mitä opiskelijoiden välillä tapahtuu opetuksen ulkopuolisissa tilanteissa esim. ruokalassa 
ja käytävillä 

- jätetäänkö joku opiskelija jatkuvasti valitsematta ryhmiin 
- nauretaanko jonkun vastauksille toistuvasti  
- viettääkö joku opiskelija aikaansa lähes aina yksin 
- poissaolojen selvityksiin 
 

Vapaa-ajalla esiintyvät ristiriidat, väkivalta ja kiusaaminen ovat ensi sijassa opiskelijoiden ja huoltajien selvittämis-
velvollisuuksien ja valvontavastuun piirissä. Asia on kuitenkin hyvä ottaa puheeksi oppilaitoksessa, mikäli se vaikut-
taa opiskelijan opinnoista selviytymiseen. 
 
Ingmanedussa on kiusaamisen suhteen nollatoleranssi. Mahdollisesti esiin tulevia kiusaamistapauksia varten on 
laadittu kiusaamisen vastainen toimintamalli. Malli on ensisijainen työväline opiskelijoiden välisen kiusaamisen eh-
käisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.  
 
 
Toimintaohjeet: 
 

1. Kiusaamiseen on puututtava välittömästi   
 

- kun opiskelija havaitsee kiusaamista, hän tiedottaa tilanteesta opettajaa tai opiskeluhuollon 
henkilöstöä, joka puuttuu tilanteeseen 

- kun henkilökuntaan kuuluva havaitsee kiusaamista, tilanne keskeytetään välittömästi 
- asianosaisten kanssa keskustellaan heti ja tehdään kirjaus Wilman muistioon tapahtumien 

kulusta 
- kiusaamistilanteen selvittelyä jatketaan myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana 
- tilanteesta tiedotetaan rehtoria ja sovitaan ketkä henkilökunnasta osallistuvat tilanteen var-

sinaiseen selvittelyyn 
 
 

2. Kiusaamistilanteen selvittäminen   
 

- alle 18-vuotiaiden osalta kutsutaan selvittelyyn opiskelijoiden lisäksi heidän huoltajansa  
- selvittelytilanteessa tulee olla paikalla aina vähintään kaksi henkilökuntaan kuuluvaa 
- keskustellaan ensiksi osapuolten kanssa erikseen  
- jos kiusaajia on useita, keskustellaan kunkin kanssa erikseen mielellään saman päivän aikana   
- tilanteessa säilytetään rauhallinen ja puolueeton asenne asianosaisiin eikä tapahtumia vähätellä 
- tehdään selväksi, että kiusaaminen on väärin, eikä sitä sallita oppilaitoksessa   
- selvitetään, miten kiusaaja voisi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, ettei kiusaaminen enää jatkuisi 
- Wilma -muistioon kirjataan: kiusaamistilanteen osapuolet, tapahtumapäivä, tilanteet, joissa kiu-

saamista on tapahtunut, kuka on yhteydessä alaikäisen opiskelijan kohdalla huoltajaan, ohjaus 
opiskeluhuollon palveluihin tuen saamiseksi, suunnitelma sovituista asioista ja työskentelymene-
telmistä sekä seurantapäivä 

- selvittelystä laaditusta muistiosta tiedotetaan rehtoria 
- tilanteesta tiedotetaan kuraattoria ja luokanvalvojaa, joka tarvittaessa vie tietoa eteenpäin muille 

opettajille 
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3. Seurantapäivä 
  
- seurantapäivässä mukana kuraattori sekä kaikki kiusaamistilanteen selvittelyssä olleet henkilöt 
- tavoitteena varmistaa, että kiusaaminen on saatu loppumaan 
- kartoitetaan, tarvitaanko opiskeluhuollon palveluita 
- laaditaan Wilma -muistio, johon kirjataan: nykyinen tilanne, ohjaukset opiskeluhuollon palvelui-

hin, seuraava seurantapäivä, jos tarpeen 
- tilanteesta tiedotetaan rehtoria 

 

4. Tilanne jatkuu 
 

Tilanteen jatkuessa voidaan soveltaa lakiin ammatillisesta koulutuksesta kirjattuja kurinpitomenette-
lyitä, joita ovat: kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta (rehtorin päätök-
sellä).   

  
 

 
Vakavissa tapauksissa otetaan yhteyttä poliisiin ja tehdään lastensuojeluilmoitus. Oppilaitoksessa tapahtuva väki-
valta voi täyttää monenkin rikoksen tunnusmerkit. Räyhääminen, sopimaton kielenkäyttö, poistumiskehotuksen 
noudattamatta jättäminen tai toisen omaisuuden rikkominen voi olla rangaistavaa esimerkiksi rauhan rikkomisena, 
kunnian loukkaamisena tai vahingontekona. Myös perättömien uhkausten tekeminen tai vaaralla vihjaileminen on 
rangaistavaa ja siitä ilmoitetaan poliisille. Jos kiusaamistilanteessa on esiintynyt fyysistä väkivaltaa, on kiusattu toi-
mitettava viipymättä lääkärintarkastukseen tarvittaessa saattajan kanssa.   
 
 
 

 
 

7. VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN KRIISITILANTEISSA 
 

Rehtori vastaa kriisiviestinnästä. Hän vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta kriisitilanteessa. Rehtori voi siir-
tää tapauskohtaisesti tiedotusvastuun muulle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle. Rehtori vastaa, että tieto 
tavoittaa sen osan henkilöstöstä ja opiskelijoista, joita kriisi koskettaa välittömästi. Rehtori vastaa myös kriisin tie-
dottamisesta koteihin (Wilma-viesti). 
 
Mediakynnyksen ylittävissä kriisitilanteissa noudatetaan Tohtori Mathias Ingmanin -säätiön viestinnän ja tiedotta-
misen yleisiä linjauksia. Ainoastaan rehtori antaa tietoja / lausuntoja kriisistä medialle oppilaitoksen nimissä. Me-
dian yhteydenottopyynnöt ohjataan rehtorille. 
 
Uudet työntekijät perehdytetään opiskeluhuoltoon liittyviin sekä kriisi- ja pelastussuunnitelmien sisältöihin. Opis-
kelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan opiskeluhuolto- ja kriisitilanteita koskevien tilanteiden ohjeistuksista 
www-sivuilla sekä Wilmassa. Henkilöstölle järjestetään koulutustilaisuuksia kriisitilanteissa toimimisesta.  
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Kriisitilanteet, joihin puututaan välittömästi, raportoidaan tilanteen jälkeen ”läheltä piti – lomakkeella. Lomaketta 
käytetään kahteen tarkoitukseen:  
 

• henkilöstön työsuojelu- ja turvallisuusasioiden (mm. tapaturmat, onnettomuus) ja  

• opiskeluhuollollisten (mm. opiskelijoiden tapaturmat ja onnettomuudet, väkivalta, vakava kiusaaminen  
tai kriisitilanne) raportointi  

 
Lomake löytyy Intranetistä sekä Wilmasta. Täytetty lomake menee rehtorille sekä työsuojeluvaltuutetulle.  

 

 

 

8. TAUSTATIETOA KRIISEISTÄ JA HENKISESTÄ TUESTA 
 

8.1. KRIISIN JA TRAUMAN MÄÄRITELMÄT 
 

Kriisistä puhutaan yleensä silloin, kun ihminen on joutunut elämäntilanteeseen, jonka psyykkiseen hallitsemiseen 
ja käsittelemiseen hänen aikaisemmat kokemuksensa ja keinonsa eivät riitä. Kriisit voidaan jakaa kehityskriiseihin 
ja traumaattisiin kriiseihin. Normaaleja kehitykseen kuuluvia kriisejä voivat aiheuttaa esimerkiksi murrosikä, seu-
rustelusuhteen katkeaminen, kotoa pois muuttaminen, armeijaan meno tai naimisiinmeno. Suurin osa ihmisistä 
selviää näistä tapahtumista omin avuin, vaikka selviytyminen saattaakin joskus vaatia suuria ponnisteluja. 

 

Traumaattiset tapahtumat voivat aiheuttaa kenelle tahansa huomattavaa kärsimystä. Kun läheinen ihminen kuo-
lee, ihminen joutuu onnettomuuteen tai koti palaa tulipalossa, traumaattinen kriisi jakaa elämän kahtia − on elämä 
ennen sitä ja elämä sen jälkeen. Traumalla tarkoitetaan paitsi varsinaista traumaattista tapahtumaa, myös tapah-
tuman vammauttavaa vaikutusta ihmisen psyykeen. Trauma voi syntyä myös pitkän ajan kuluessa koettujen vau-
rioittavien kokemusten seurauksena (esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö tai perheessä tapahtuva väkivalta). 

 

8.2. TRAUMAATTISEN KRIISIN VAIHEET JA SIITÄ TOIPUMINEN 
 

Jokainen kokee traumaattisen tilanteen yksilöllisesti. Kriisin psyykkisissä reaktioissa voidaan kuitenkin erottaa eri-
laisia vaiheita, joilla on yhteisiä piirteitä kriisin aiheuttajasta ja kokijasta riippumatta. On tärkeää tiedostaa, että 
kriisireaktiot ovat normaaleja reaktioita ylivoimaisiin tilanteisiin. 
 
Traumaattisen kriisin vaiheet 
 
1. Sokkivaihe saattaa kestää muutamasta tunnista muutamaan vuorokauteen. Tällöin ihminen ei kykene 

käsittämään tapahtunutta, hän voi jopa kieltää sen. Ihminen voi käyttäytyä poikkeavasti tai tilantee-
seen sopimattomasti, esimerkiksi kylmän rauhallisesti tai raivoisasti, sekavasti. Hän ei ehkä jälkeen-
päin muista tapahtumia tai annettuja ohjeita. 
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2. Reaktiovaihe voi olla muutaman viikon tai kuukauden mittainen. Ihminen yrittää saada käsitystä ta-
pahtuneesta: miksi ja miten kaikki tapahtui. Henkiset puolustuskeinot alkavat toimia paremmin ja ta-
pahtuman kieltäminen vähenee. Tässä vaiheessa voi ilmetä erilaisia ruumiillisia oireita, ahdistunei-
suutta, masennusoireita, univaikeuksia, vihamielisyyttä (mm. toisten syyttämistä), tunteiden peittä-
mistä tai näennäistä tilanteen hallintaa. 
 

3. Käsittelyvaihe kestää muutamista kuukausista vuoteen. Tällöin tapahtunut hyväksytään, siihen ja 
menneeseen elämäntilanteeseen keskittyminen vähenee ja oireet ja tuntemukset vähenevät. Toipu-
misen edetessä psyykkiset ja fyysiset oireet poistuvat ja mieliala kohenee. Mikäli ihminen ei saa trau-
man käsittelyyn tarvitsemaansa tukea, seurauksena voi olla ns. posttraumaattinen stressihäiriö, joka 
heikentää toimintakykyä ja elämisen laatua. Se voi ilmetä mm. unettomuutena, painajaisunina, ma-
sennuksena, psykosomaattisina oireina, oppimisvaikeuksina, jopa työkyvyttömyytenä. Tällöin tarvi-
taan ammattiauttajan apua. 
 

4. Uudelleen suuntautumisen vaiheessa tapahtuu lopullinen toipuminen. Ihminen on kyennyt käsittele-
mään tapahtuneen siten, että se ei enää rajoita elämää. Kukaan ei ole kriisin jälkeen ennallaan, mutta 
parhaassa tapauksessa ihminen on vahvempi ja paremmin valmistautunut kohtaamaan vastoinkäymi-
siä. 

 
 

8.3. VÄLITTÖMÄT TUKITOIMET 
 

Ihmisten selviytymistä traumaattisessa tilanteessa helpottavat seuraavat seikat: 
 

• rauhoittava, turvallisuutta luova ilmapiiri 
• myötäeläminen ja huolenpito 
• reaktioiden ymmärtäminen ja hyväksyminen 
• uhrien kertomuksen kuunteleminen 
• tyhjien sanojen ja lupausten välttäminen 
• levollinen läsnäolo, se ettei jää yksin 
• avoin ja rehellinen tieto tapahtuneesta 
• tietojen pitäminen ajan tasalla. 

 
Psykologinen jälkipuinti järjestetään aina kolmen vuorokauden sisällä traumaattisesta tapahtumasta. Ensimmäi-
sen kolmen vuorokauden aikana ihminen on avoin tapahtuman käsittelylle, sen jälkeen psyykkiset puolustuskei-
not voivat estää asian käsittelyä. Jälkipuinnin vetävät siihen koulutetut työntekijät. Jälkipuinnin tarkoituksena on 
tukea normaalin surutyön käynnistymistä ja estää posttraumaattisen stressihäiriön syntyminen. Jälkipuinnissa 
annetaan tietoa tapahtumien kulusta, jotta mielikuvitus tai huhut eivät paikkaisi aukkoja.  
 
Jälkipuinti antaa mahdollisuuden jäsentää osallistujien ajatuksia ja tunteita. Siellä annetaan tietoa mahdollisista 
jälkireaktioista ja avunsaantipaikoista sekä kartoitetaan avun tarvetta. 
 
Purkukokous (defusing) järjestetään traumaattisissa tilanteissa auttajina toimiville. Se tarjoaa mahdollisuuden 
keskustella välittömästi tapahtuneesta ja purkaa kokemuksia. Kriisiryhmä voi järjestää itselleen purkukokouksen 
ilman ulkopuolistakin vetäjää. Rituaaleilla on tärkeä merkitys surun käsittelyssä. Muistotilaisuus, hautajaiset, ku-
vat, kynttilät, kirjeen kirjoittaminen tai piirtäminen auttavat surun työstämistä. 
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8.4. MYÖHEMPI TUEN TARVE 
 

Ihmisten myöhempi tuen tarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa traumaattisen tapahtuman luonne. Suru lähim-
mäisen kuolemasta ei häviä muutamassa kuukaudessa, ei ehkä koskaan, siksi surulle ja toipumiselle on annettavaa 
aikaa. Joillakin opiskelijoilla voi olla tarve keskustella ja työstää asioita useaan kertaan, jolloin opiskeluhuollon hen-
kilöstö voi järjestää heille yksilöllisiä tai ryhmätapaamisia. Erityisen traumaattisen tilanteen jälkeen opiskelija voi 
olla myös traumaterapian tarpeessa, jolloin hänet tulee ohjata mielenterveyspalveluihin. Myös oppilaitoksen työn-
tekijöillä voi olla myöhempää tuen tarvetta. 

 
 
 

9. TOIMENPITEET KRIISIVALMIUDEN YLLÄPITÄMISEKSI 
 

Kriisisuunnitelma on käytännön asiakirja, jota täydennetään, jos ilmenee uhkia, joihin ei aiemmin ole osattu varau-
tua. Toimintaohjeita muutetaan kriisitilanteiden sattuessa ja parannetaan kokemusten karttuessa. Henkilöstöä 
koulutetaan säännöllisin väliajoin ja perehdytetään suunnitelmiin.  

Kriisisuunnitelman arvioinnista ja päivittämisestä vastaa Kriisiryhmän kokoonpano ja auttavien puhelimien numerot 
tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. 

Uudet työntekijät perehdytetään kriisi- ja pelastussuunnitelmiin sekä muihin asiakirjoihin. 

Kriisisuunnitelman muutoksista ja toimenpiteistä kriisitilanteissa tiedotetaan henkilöstölle, opiskelijoille ja kodeille 
lukuvuosittain. 

Henkilöstölle järjestetään koulutusta kriisitilanteissa toimimisesta.  
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