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1 Johdanto

Taustaa
Opetuspalvelukeskuksen (nykyinen kasvatus- ja opetusvirasto) ja Turun am-
matti-instituutin yhteistyöryhmä päätti 24.8.2006 opiskelijahuollon suunnit-
teluryhmän perustamisesta. Työryhmän loppuraportti ja toimenpideohjelma 
luovutettiin ja esiteltiin 26.9.2007 opetuslautakunnan ja ammattiopetuslau-
takunnan yhteisessä kokouksessa.

Toimenpideohjelman mukaisesti perustettiin tammikuussa 2008 toisen asteen 
opiskelijahuollon ohjausryhmä. 1.8.2008 alkaen perustettiin ensimmäinen 
lukion erityisopettajan virka ja psykologin toimi.

Lukion opiskelijahuollon ohjausryhmä on valittu kaksivuotiskausiksi syksystä 
2008 alkaen kehittämään ja organisoimaan lukioiden opiskelijahuoltoa. Jo-
kainen lukio on lukuvuodesta 2008 - 09 alkaen tehnyt vuosittain oppilaitos-
kohtaisen opiskelijahuoltosuunnitelman. Ohjausryhmä laati keväällä 2009 
Turun päivälukioiden opiskelijahuollon käsikirjan, joka on nyt päivitetty 
vastaamaan kevään 2012 tilannetta.

Ohjausryhmä julkaisi syksyllä 2011 Lukio kaikille -oppaan, joka sisältää hyviä 
käytäntöjä opiskelijan tukemiseksi Turussa.

Lukioiden opiskelijahuollon ohjausryhmään ovat lukuvuonna 2011 - 12 
kuuluneet seuraavat henkilöt:

Autio Hanna opettaja
Heikkonen Esko lukio-opetuksen tulosaluejohtaja
Lehto Heidi lukiopsykologi
Lehto Ulla terveydenhoitaja
Levola-Lyytinen Johanna rehtori, ohjausryhmän puheenjohtaja
Pakola Eija opinto-ohjaaja
Vuontela Ullamaija erityisopettaja

Turussa 12.6.2012
Ohjausryhmä
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2 Lainsäädäntö

2.1 Opiskelijahuollon käsite ja ohjaavat normit
Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyyk-
kisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja 
niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Opiskelijahuollon järjestämisestä eri koulu- ja oppilaitosmuodoissa säädetään 
seuraavissa laeissa: Lukiolain (628/98) § 10 ja 11 sekä ammatillisesta kou-
lutuksesta annetun lain (630/98) §13 määrittelevät koulutuksen järjestäjän 
velvollisuudesta kodin ja oppilaitoksen väliseen yhteistyöhön sekä opiskeli-
jahuollon järjestämisestä.

Eduskunta hyväksyi 17.2.2003 oppilashuoltoon liittyviä lukiolain (§ 29 ja 
§ 29a) muutoksia. Muutokset kohdistuivat säädöksiin, jotka koskevat mm. 
opiskelijahuoltoa, vammaisen opiskelijan avustajapalveluita ja tiedotusta 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista.

Opetushallitus on määrännyt opiskelijahuollon tavoitteista, tehtävistä ja jär-
jestelyistä lukion opetussuunnitelman perusteissa (opetushallituksen määräys 
33/011/2003).

Oppilashuoltopalveluihin sisällytetään kansanterveyslaissa (66/1972,§14) ja 
asetuksessa (802/92, §2) tarkoitettu kouluterveydenhuolto ja lastensuojelu-
laissa (683/83, §:t 7 ja 17) ja asetuksessa (1010/83) § 2a (muutos 546/90) 
tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Laki kansanterveyslain muutoksesta 
(626/2007) muutti opiskelijaterveydenhuollon käsitteen opiskeluterveyden-
huolloksi. Lain 14 §:n 1 momentin 6) kohdassa säädetään, että lukion sijain-
tikunnan terveyskeskuksen velvollisuutena on ylläpitää lukioiden ja muiden 
asetuksella säädettävien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan 
riippumatta opiskeluterveydenhuoltoa.

Terveydenhuoltolaki 17§ (2010/1326) täsmentää ja määrittää kansanterveys-
lain määräyksiä.

Nuorisolain 7b§ (2010/693) mukaisesti etsivän nuorisotyön tehtävänä on 
tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja 
muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä 
pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Lain pykälä 7c määrittelee tietojen 
luovuttamista etsivää nuorisotyötä varten.

2.2 Ilmoitusvelvollisuus
Lastensuojelulaki 2007/417, 25§: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoi-
men, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen 
yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun 
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sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai 
koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai 
hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoitta-
van yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenki-
löt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat 
saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaaran-
tavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen 
selvittämistä.”

Lastensuojelun tarkoitus on turvata lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, 
joissa omin voimin on vaikea selvitä. Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus 
tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä opiskelijahuoltoryhmän nimissä, mutta 
siinä on aina ilmoitettava lukion yhteyshenkilö. Jos opiskelijahuoltoryhmä 
tekee lastensuojeluilmoituksen, on suositeltavaa kirjata, keitä ryhmässä oli 
paikalla, kun ilmoituksen tekemisestä päätettiin. Ilmoitusvelvollisuus kuuluu 
jokaiselle lukiossa työskentelevälle, kun on kyse alaikäisestä opiskelijasta.

2.3 Salassapito ja tietosuoja
Lukiolaki 32 §: Opiskelijaa koskevaa, opetuksen järjestämisen kannalta vält-
tämätöntä tietoa voidaan vaihtaa opetushenkilöstön, terveydenhuollon tai 
muusta oppilashuollosta vastaavien henkilöiden kesken.
l Opiskelijaa koskeva päätöksenteko, opiskelijahuolto ja opiskelijahuollon 

palvelujen toteuttaminen sekä opetuksen järjestäjän lakisääteiset tehtävät 
edellyttävät opiskelijaa koskevia tietoja.

l Opiskelijan asemaa suojaa luottamuksellisuus, joka ilmenee lainsäädän-
nössä salassapitovelvollisuutta koskevina säännöksinä.

l Lukiolain mukaan salassapito koskee tietoja, joita koulutukseen liitty-
viä tehtäviä hoidettaessa on saatu tietää opiskelijoiden, henkilöstön tai 
heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta 
asemasta.

l Vaitiolovelvollisuus koskee myös suullista tietoa. Vaikka koko lukion 
henkilökunta on vaitiolovelvollinen, yksittäisen opiskelijan henkilökoh-
taisia asioita ei saa käsitellä yleisesti esimerkiksi henkilöstön kokouksissa 
tai opettajanhuoneessa.

Salassapitoperusteista säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta (621/1999). Opiskelijahuollon kannalta tärkeimmät salassapitoperusteet 
sisältyvät 24 §:n 1 momentin 25, 30 ja 32 kohtaan.
l Lain 24§:n mukaan salassa pidettäviä asioita ovat mm. oppilashuoltoa 

koskevat asiakirjat sekä oppilashuoltoryhmän työskentelystä tehdyt 
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kirjaukset, tiedot terveydentilasta, sosiaalihuollon asiakkuus, psykologiset 
testit/tutkimukset, henkilön yksityiselämä.

l Edellä mainitun pykälän 30 kohdan mukaan oppilashuoltoa koskevat 
asiakirjat ovat ehdottomasti salassa pidettäviä. Pykälässä tarkoitettuihin 
oppilashuoltoa koskeviin asiakirjoihin sisältyy usein muun muassa lapsen 
ja nuoren terveydentilaa tai hänen perheensä yksityiselämän piiriin kuu-
luvia tietoja, jotka jo sinällään ovat salassa pidettäviä.

l Huoltajalla on oikeus saada tietoonsa opiskelijahuoltoryhmässä käsitellyt 
asiat oman lapsensa kohdalta. Myös nuorella itsellään on oikeus saada 
tietoonsa häntä itseään koskevat tiedot ja merkinnät.

l Yksittäisen nuoren asiassa kirjataan asian esille tuoja, aihe, päätetyt jatko-
toimenpiteet, seuranta ja vastuuhenkilö(t). Tehty muistio on virallinen, 
ja se on näytettävä pyydettäessä opiskelijalle. Kirjausten avulla voidaan 
myöhemmin osoittaa, miten asiaan on puututtu. Omat henkilökohtaiset 
muistiinpanot eivät ole julkisia.

Asiakirjoja on säilytettävä lukitussa tilassa erillään työntekijän henkilökoh-
taisista muistiinpanoista. Kirjaukset on tehtävä niin, että salassa pidettävät 
merkinnät ovat tarvittaessa eroteltavissa muista.

Säilytysajat ovat
l Oppilashuollon muistiot 10 v. opiskelijan lopetettua lukion
l Erityistilanteista tehdyt (ilmoitus tapahtuneesta) muistiot 20 v. opiskeli-

jan lopetettua lukion

Viranomaisten välinen yhteistyö: julkisuuslain 29.1§: viranomainen voi 
antaa toiselle viranomaiselle tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta, jos:
l tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen 

nimenomaisesti (salassapidon/ vaitiolovelvollisuuden estämättä) säädetty,
l se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa 

siihen suostumuksensa.

Esimerkiksi koulutuksen järjestäjä on velvollinen antamaan sosiaalihuollon 
viranomaiselle sen pyynnöstä salassapitovelvollisuuden estämättä hallussaan 
olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja 
selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän vuoksi ovat välttä-
mättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon 
järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viran-
omaiselle annettujen tietojen tarkastamista varten.
l Sosiaalihuollon viranomaisilla on tiedonsaantioikeus, mutta he eivät ole 

velvollisia luovuttamaan salassa pidettäviä tietoja oppilaitokselle.
l Salassapito-ongelmia voidaan välttää pyytämällä huoltajan suostumus 

käsitellä asiaa opiskelijahuollossa sekä yhteistyössä koulun ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa.
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l Huoltajan suostumus voidaan pyytää kirjallisena, mutta suullinen suos-
tumus riittää. Suostumuksessa on nimettävä käsiteltävä asia.

2.4 Erityistä tukea säätelevät lait ja asetukset
Lukiolainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä erityisopetuksesta. Lukiossa opiske-
lijaa ei voida nimetä erityisopiskelijaksi eikä hänelle voida laatia henkilökoh-
taista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS). Lukiolain 13 
§:n mukaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin laissa ja sen nojalla 
säädetään ja määrätään, mikäli se on perusteltua muun muassa opiskelijan 
terveydentilaan liittyvistä syistä. Asiassa tulee kuulla opiskelijaa.

Opiskelijalla on oikeus tehdä muutosvaatimus lääninhallitukselle lukiolain 
13 §:n perusteella toteutetuista erityisistä tukitoimista ja erityisjärjestelyistä 
(Lukiolaki 2003, 34§).

Lukiolainsäädäntöön ei sisälly varsinaisia tukipalveluita koskevia säännöksiä. 
Lukiolain 29 §:n mukaisesti vammaisella tai muusta syystä erityistä tukea 
tarvitsevalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin muiden viran-
omaisten avustajapalveluihin, muihin opetuspalveluihin ja opiskelijahuollon 
palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin siten kuin erikseen säädetään.

2.5 Erityistä tukea ylioppilastutkinnossa koskevat säädökset
Ylioppilastutkinnon järjestämiseen liittyvät seuraavat säädökset, jotka edel-
lyttävät erityisten opetusjärjestelyjen toteuttamista:
l Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005, § 8. Jos kokelaan 

koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, ylioppilas-
tutkintolautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon.

l Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta 915/2005, § 6. Jos ko-
kelaalla on luki- tai kirjoitushäiriö, hänen kokeensa voidaan järjestää 
poikkeavasti. Ylioppilastutkintolautakunta päättää järjestelyjen käytöstä 
kokelaan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella.

l Ylioppilastutkintoasetuksen (15.2.2001/144) 14 §:n mukaan erityisen 
sairauden, vamman tai muun niihin verrattavan syyn, esimerkiksi luki-
vaikeuden, vuoksi opiskelijalla on oikeus saada erityisjärjestelyjä ylioppi-
lastutkinnon suorittamiseksi. Ylioppilastutkintolautakunta on määrän-
nyt, mitä erityiset opetusjärjestelyt ylioppilaskirjoituksissa voivat olla sekä 
mitä lausuntoja niiden saamiseksi tarvitaan. (http://www.ylioppilastut-
kinto.fi/maaraykset/erityis/).

l Lukivaikeuksisen opiskelijan erityiset opetusjärjestelyt ylioppilaskirjoi-
tuksissa voivat olla:
- pitkätaukoinen kuullun ymmärtämiskokeen äänite
-	 lisäaika kuullun ymmärtämiskokeen lopussa
-	 lisäaika kirjallisessa kokeessa
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-	 isokirjaimiset tehtävät
-	 oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta tai kirjoitusko-

netta erillisessä koetilassa
-	 erillinen koetila

l Vieraskieliset opiskelijat saavat pyytäessään vieraskielisyyslausunnon 
ylioppilastutkintoa varten. Lausunnon kirjoittaa lukio, ja se merkitään 
tiedoksi Priimukseen.

3 Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite

3.1 Opiskelijahuollon tehtävät
Opiskelijahuollon tehtävänä on osaltaan huolehtia monipuolisesti nuorten 
fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Opiskelijahuollon 
työkenttänä on tunnistaa oppimisen esteitä, vaikeuksia sekä muita nuorten 
elämään liittyviä ongelmia mahdollisimman varhain ja puuttua ilmaantuviin 
ongelmiin nopeasti. Tavoitteena on turvallinen ja terve oppimis- ja työympä-
ristö. Pääpainon tulee olla ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö tulee järjestää siten, että monialainen 
yhteistyöverkosto auttaa tarvittaessa perheitä opiskelijoiden koulunkäyntiä 
ja hyvinvointia koskevissa kysymyksissä.

Lainsäädännön ja eri viranomaisten ohjauksen perusteella opiskelijahuollon 
tehtäviin kuuluu:
l kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön periaatteet, yhteistyö huoltajien 

kanssa ottaen huomioon oppilaitoksessa olevat alaikäiset ja täysi-ikäiset 
opiskelijat

l opiskelijalle tarjottava tuki ja ohjaus opiskeluun ja kehitykseen tai elä-
mäntilanteeseen liittyvissä fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuk-
sissa

l eri hallintokuntien yhteistyö ja paikalliset tukiverkostot opiskelijan tar-
vitsemien palvelujen turvaamiseksi ja opiskelijan ohjaamiseksi tarvittaviin 
palveluihin

l oppilaitoksen suunnitelma, jossa määritellään toiminta opiskeluyhteisön 
terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä menettelytavat ongelma-, 
onnettomuus- ja kriisitilanteissa kuten kiusaaminen, väkivalta, mielenter-
veyskysymykset, tupakointi ja päihteiden käyttö, erilaiset onnettomuudet 
ja kuolemantapaukset
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3.2 Opiskelukykymalli
Opiskelukyky on dynaaminen kokonaisuus, jossa kaikki osatekijät vaikutta-
vat toisiinsa. Vaikuttamalla opiskelukyvyn kaikkiin ulottuvuuksiin ja niissä 
tunnistettaviin tekijöihin voidaan edistää opiskelijan opiskelukykyä.

Opiskelukyvyssä on myös kyse tasapainosta. Näin esimerkiksi hyvä opetus, 
hyvät opiskelutaidot tai tukea antava vuorovaikutuksellinen opiskeluyhteisö 
auttavat, jos elämäntilanne tilapäisesti heikentää persoonallisia voimavaroja.

DYNAAMINEN OPISKELUKYKYMALLI

Opiskelijan opiskelukykyyn vaikuttavat monet eri seikat. Turun YTHS:n ylilääkäri 
Kristina Kuntun opiskelukykykaavio.

OPISKELU-
KYKY

omat voimavarat opiskelutaidot

opetustoimintaopiskeluympäristö

•	persoonallisuus
•	identiteetti
•	elämänhallinta
•	elämäntilanne	ja	
-olosuhteet

•	sosiaaliset	suhteet
•	fyysinen	ja	psyykki-
nen	terveys

•	käyttäytyminen

•	opiskeluorientaatio
•	opiskelutekniikka
•	oppimistyylit	ja	-tavat
•	kriittinen	ajattelu
•	ongelmanratkaisukyvyt
•	sosiaaliset	taidot
•	opintosuunnitelman	
teko

•	ajankäytön	suunnittelu

•	fyysinen,	psyykkinen	ja	
sosiaalinen	ympäristö

•	oppilaitosten	opiskeluyhteisöt
•	opiskelijoiden	omat	yhteisöt

•	opetus	ja	ohjaus
•	pedagoginen	osaaminen
•	tuutorointi

29.10.2011 Kristina Kunttu
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3.3 Tavoite

Tavoite

Hyvinvoiva ja tasapainoinen nuori, joka etenee opinnoissaan kykyjensä 
ja tavoitteidensa mukaisesti hyvinvoivassa opiskeluyhteisössä.

1. Hyvinvoinnin edistäminen

l Opiskelijaa tuetaan kasvamaan aktiiviseksi toimijaksi opiskeluyhteisössä.
l	Opiskelijahuolto kuuluu kaikille opiskeluyhteisössä toimiville.
l	Nuorta ja hänen huoltajiaan arvostetaan ja toiminta on luottamuksellista.
l	Opiskeluyhteisö on nuoresta välittävä, myönteiset mahdollisuudet tun-

nistava ja niiden toteutumista tukeva.
l	Opiskeluympäristö on turvallinen ja terveellinen.
l	Kouluyhteisön hyvinvointia arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.
l	Eri toimijoiden yhteistyötä kehitetään sekä oppilaitoksen sisällä että ulko-

puolella.
l	Kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä vahvistetaan.
l	Nivelvaiheen yhteistyö toimii hyvin.
l	Ryhmänohjaaja pitää säännöllisesti yhteyttä opiskelijaan ja on tarvittaessa 

yhteydessä huoltajiin.
l	Opettaja ohjaa ja tukee opiskelijaa oman aineensa suorittamisessa.
l	Opinto-ohjaaja auttaa nuorta suunnittelemaan jatko-opintojaan ja tule-

vaisuuttaan.

2. Opiskelijan tukeminen

l	Opettaja tunnistaa opiskelijoiden erityisen tuen tarpeen ja toteuttaa eri-
tyistä tukea omassa opetuksessaan sekä antaa tarvittaessa tukiopetusta.

l	Ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan opintojen edistymistä ja puuttuu mah-
dollisiin poissaoloihin.

l	Opinto-ohjaaja suunnittelee opiskelijan kanssa opintoja tukevia toimen-
piteitä ja muuttaa tarvittaessa opintosuunnitelmaa.

l	Opiskelijahuoltoryhmä arvioi opiskelijan tuen tarvetta ja sopii tarvittavis-
ta jatkotoimista.

l	Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen ja toteuttaa alansa seulontaky-
selyt.

l	Koululääkäri tekee lääkärintarkastuksen ja ohjaa tarvittaessa jatkotoimen-
piteisiin.

l	Opinto-ohjauksen tunneilla teetetään lukiseula 1. vuoden opiskelijoille.

3. Opiskelijan auttaminen

l	Opiskelija ja mahdollisesti huoltaja(t) kutsutaan opiskelijahuoltoryhmän 
kokoukseen, kun opiskelijan asiaa selvitetään.
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l	Terveydenhoitaja tukee opiskelijaa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin.
l	Lukiseulassa 1. lukuvuonna esiin nousseet opiskelijat ohjataan Taitava 

oppija -kurssille, jonka pitää lukion erityisopettaja.
l	Tarvittaessa opiskelijoille laaditaan lukioaikainen erityisen tuen suunni-

telma, jota noudatetaan opetuksessa.
l	Opiskelija voidaan ohjata Mielialataidot-, Stressinkäsittelytaidot - tai 

Jännittäjien kursseille, joita pitää lukiopsykologi yhdessä aineenopettajan 
kanssa.

l	Opiskelija ohjataan tarvittaessa lukiopsykologin vastaanotolle. Psykologi 
voi ohjata opiskelijan eteenpäin.

l	Koululääkäri kirjoittaa opiskelijalle lähetteen asianmukaisiin terveyden-
huollon palveluihin.

l	Opiskelija voidaan ohjata kolmannen sektorin järjestämään toimintaan.

Kriisitilanteet
Kriisitilanteet hoidetaan oppilaitoksen sekä kasvatus- ja opetusviraston oh-
jeistuksen mukaisesti.

4 Opiskelijahuolto Turun lukioissa
Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville. 
(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, s. 19) Kaikissa Turun lukioissa 
toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka tukee opiskelijaa puolueettomasti. Sen 
tehtävä ei ole antaa rangaistuksia.

Kaiken opiskelijahuoltotyön perusta on aikuisten keskinäinen kunnioitus 
ja huolenpito. Aikuisten tulee työskennellä työyhteisössä niin, että kaikkien 
hyvinvointi ja avoin kommunikointi mahdollistuvat. Aikuiset toimivat esi-
merkkinä siitä, millaiseksi työympäristö muodostuu. Nuorille tämä työym-
päristö on opiskeluyhteisö.

4.1 Opiskelijahuoltoryhmän kokoonpano
l Rehtori, joka toimii puheenjohtajana
l	Opinto-ohjaaja
l	Kouluterveydenhoitaja
l	Lukiopsykologi
l	Lukion erityisopettaja
l	Lukion opettajien keskuudestaan kahdeksi vuodeksi valitsema opettaja
l	Ryhmänohjaaja omaa ryhmäänsä tai ryhmänsä opiskelijaa käsittelevässä 

kokouksessa
l	Opiskelija ja mahdollisesti hänen huoltajansa opiskelijaa koskevissa neu-

votteluissa
l	Tarpeen mukaan muita jäseniä
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4.2 Opiskelijahuollolliset kokoukset
Itsemääräämisoikeutensa nojalla opiskelijalla on oltava mahdollisuus osallistua 
keskusteluun, joka liittyy hänen henkilökohtaisiin asioihinsa. Käytäntö lisää 
vastuuta ja opiskelijan sitoutumista tehtyihin päätöksiin.

Kaikista opiskelijahuoltoryhmässä käsiteltävistä asioista tehdään kirjallinen 
päätös. Päätöksestä ilmenee sovittu toimenpide, vastuuhenkilö sekä se, miten 
seuranta toteutetaan. Näin varmistetaan, että käydyt keskustelut edistävät 
opiskelijan etua.
l	Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran jakson aikana.
l	Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle ja tiedottaa kokouspäivämääräs-

tä opettajakunnalle.
l	Ryhmä valitsee keskuudestaan henkilön, joka tekee virallisen kokous-

muistion.
l	Ohjausryhmä- tai ikäryhmäkohtaisissa kokouksissa kartoitetaan opiskeli-

joiden tilanne ryhmänohjaajan kanssa ja sovitaan toimenpiteistä. Neljättä 
vuositasoa seurataan tehostetusti.

l	Opiskelija- ja perheneuvottelut ovat kokonaisvaltaisia keskusteluja, joissa 
voidaan käydä läpi mm. poissaolot, opintomenestys, harrastukset ja muu 
nuoren elämäntilanne. Opiskelija- ja perheneuvottelussa on lukiosta 
oltava läsnä vähintään kaksi henkilöä, joista toisen tulee olla opiskelija-
huoltoryhmän jäsen.

l	Ennaltaehkäisevänä opiskelijahuoltona voidaan järjestää perheneuvottelu 
eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tai erityiskouluista tulevien opiskelijoiden 
ja heidän perheidensä kanssa lukion alkuvaiheessa. Mikä tahansa erityis-
tarve voi olla peruste neuvottelun järjestämiseen.

l	Nivelvaiheyhteistyön kannalta olennaisen tiedon siirrosta huolehtivat 
lukion ja peruskoulun opinto-ohjaajat keskenään. Huoltajilta kysytään 
lupa tiedonsiirtoon.

l	Opiskelijahuoltoryhmän omaa toimintaa arvioiva ja kehittävä kokous 
pidetään vähintään kerran lukuvuodessa.

l	Lukiolla voi olla hyvinvointitiimi, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin 
lisääminen sekä yksilö- että yhteisötasolla. Hyvinvointitiimin toimintaan 
osallistuvat rehtori, opettajat, opiskelijat, vanhemmat sekä koulun muu 
henkilökunta. Hyvinvointitiimi kokoontuu 1-2 kertaa lukuvuodessa.

4.4 Asioiden tuominen käsiteltäväksi
 Opiskelijahuoltoryhmän kokouspäivät ilmoitetaan etukäteen kaikille opet-
tajille, jotta he voivat ilmoittaa ryhmän jäsenille opiskelijoiden mahdollisista 
huolenaiheista. Opiskelijahuoltoryhmän jäsenet tuovat asiat ryhmän jäsenille 
tiedoksi ennen kokousta.
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4.5 Kirjaaminen
Yksittäisen lapsen ja nuoren asiassa kirjataan asian esille tuoja, aihe, päätetyt 
jatkotoimenpiteet, seuranta ja vastuuhenkilö(t). Muistiosta on malli liitteenä 
(LIITE 1). Kirjausten avulla voidaan seurata asian käsittelyvaiheita. Muistiot 
säilytetään lukitussa tilassa. 

4.6 Ryhmänohjaajan tehtävät
Ryhmänohjaaja on ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja, joka perehdyttää 
opiskelijat lukion käytänteisiin ja toimintatapoihin. Hän tutustuu ryhmänsä 
opiskelijoihin, seuraa heidän opintojensa etenemistä ja poissaoloja. Ryhmän-
ohjaaja tapaa ryhmäänsä säännöllisesti ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
Ryhmänohjaaja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijoiden huoltajiin.

Ensimmäisen vuositason ryhmänohjaajat saavat tehtävästään TVA-lisää ja 
he saavat edellisenä keväänä koulutuksen tehtäviinsä. Ryhmänohjaajat haas-
tattelevat ensimmäisen vuositason opiskelijat syksyn aikana. Työskentely on 
jatkuvaa seurantaa.

Ensimmäisen vuoden ryhmänohjaajan tehtävät (TVA-lisä):
l	Opiskelijoiden haastatteleminen henkilökohtaisesti
l	Uusien opiskelijoiden kurssivalinnoissa auttaminen
l	Lukion opiskelijaksi ja tapoihin kasvattaminen
l	Opiskelijan suoritusten ohjaaminen, kurssikertymän valvominen sekä 

poissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen tarvittaessa
l	Ryhmäyttämispäivä ja sen suunnittelu
l	Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhempainillan ryhmänohjausosan 

valmistelu ja toteutus
l	Kaikkien ensimmäisten vuoden ryhmänohjaajien yhteiskokoontuminen 

ja koulutus

4.7 Opiskelijahuoltoryhmän opettajajäsenen tehtävät
Opiskelijahuoltoryhmän opettajajäsen toimii yhteyshenkilönä opiskelijahuol-
toryhmän ja opettajakunnan välillä. Aineenopettajat voivat hänen kauttaan 
esimerkiksi ilmaista huolensa yksittäisestä opiskelijasta. Opettajajäsen tiedus-
telee ennen opiskelijahuoltoryhmän kokousta aineenopettajien näkemystä 
opiskelijan tilanteesta. Tämä on oleellinen osa kokousten valmistelua.

Opettajajäsen toimii kokouksissa opettajakunnan edustajana, käsiteltävien 
asioiden kokoajana yhdessä muiden osallistujien kanssa. Hän voi toimia myös 
tiedottajana ja kirjaajana. Hän voi olla oman lukionsa kiusaamistapausten 
selvittelystä vastaava henkilö.
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Opiskelijoille on hyvä tiedottaa selkeästi, kuka on opiskelijahuoltoryhmän 
opettajajäsen. Tämä voi madaltaa opiskelijan kynnystä pyytää tukea.

Opiskelijahuoltoryhmän opettajajäsen on opettajien keskuudestaan kahdeksi 
vuodeksi tehtävään valitsema henkilö, joka saa tehtävästään erillisen korva-
uksen (TVA-lisä).

4.8 Kiusaamistapausten selvittelystä vastaava
Jokaisen lukion on valittava opettaja kiusaamistapausten selvittelyä varten. 
Hänen puoleensa opiskelija voi kääntyä nähdessään tai kokiessaan kiusaamis-
ta. Valinnassa voidaan kuulla oppilaskuntaa.

Kiusaamistapausten selvittelystä vastaavan opettajan olemassaolosta ja tehtä-
västä tulee tiedottaa oppilaitoksessa työskenteleviä sekä opiskelijoiden huol-
tajia.

4.9 Lukiseula
Lukiseula tehdään kaikille lukio-opintonsa aloittaville opinto-ohjauksen tun-
nilla. Äidinkielen opettaja tai muu tehtävään valittu henkilö korjaa lukiseulan, 
ja oppilaitos maksaa hänelle tästä työstä korvauksen. Lukiseulan tulosten 
tulee olla selvillä viimeistään toisen jakson päättyessä. Seulassa esiin nousseet 
opiskelijat ohjataan erityisopettajalle.

4.10 Eri kieli- ja kulttuuriryhmien huomioiminen
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseksi on tärkeää käyttää ammat-
titulkkia silloin, kun opiskelijan tai huoltajien suomen kielen osaamisen 
puutteet vaikeuttavat viestintää. Puolueeton ja virallinen ammattitulkki mah-
dollistaa tiedon oikean välittymisen opiskelijahuollollisissa asioissa. Nuorta ei 
saa käyttää tulkkina opiskelijahuoltoryhmän kokouksissa.

4.11 Tiedottaminen
Opiskelijahuoltotyöstä tiedotetaan opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Tie-
dottamisen välineitä ovat vanhempainillat, ryhmänohjaustuokiot, Wilma, 
www-sivut, hyvinvointitiimin kokoukset ja henkilökohtaiset yhteydenotot. 
Terveydenhoitaja toimii yhteyshenkilönä terveydenhoitoon ja sosiaalitoimeen.

4.12 Opiskelijahuollon kehittäminen
Lukion opiskelijahuoltoa koordinoi Turussa lukion opiskelijahuollon ohjaus-
ryhmä. Yhdessä ammatillisen toisen asteen kanssa on Kasvatus- ja opetus-
toimeen toukokuussa 2012 perustettu Toisen asteen opiskelijahuoltoryhmä.
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Turun lukiot osallistuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveys-
kyselyihin joka toinen vuosi. Joka kolmas vuosi tehdään lukion hyvinvointi-
kysely (ns. LUJA-kysely, joka on tehty vuosina 2007, -09, -12). Kyselyiden 
tulokset analysoidaan opettajakunnan ja opiskelijoiden kanssa mahdollisten 
kehittämiskohteiden löytämiseksi. Tuloksista voidaan tiedottaa vanhemmille 
ja ottaa heitä mukaan lukion kehittämistyöhön esimerkiksi hyvinvointitiimin 
kautta.

4.13 Opiskelijahuollon vuosisuunnitelma
Lukio tekee vuosittaisen opiskelijahuollon suunnitelmansa Wilman vuosi-
suunnitelmaan. Sisältö on liitteessä 5. Opiskelijahuollon ohjausryhmä käy 
läpi kaikkien lukioiden suunnitelmat syyslukukauden alussa koordinoinnin 
ja mahdollisten koulutustarpeiden selvittämiseksi.
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5. Poissaoloihin puuttuminen
Turun lukioiden kuntakohtainen opetussuunnitelma (21.4.2010):
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä va-
pautusta (LL 25§). Luvattomia poissaoloja ei sallita. Opiskelijan on selvitet-
tävä poissaolonsa syy välittömästi kouluun palattuaan koulun määrittelemällä 
tavalla. Lukion opetussuunnitelmassa kuvataan poissaolojen seurantamenet-
tely ja toimintatavat.

Turun päivälukioissa noudatetaan seuraavaa ohjeistusta poissaoloihin puut-
tumisessa.

Poissaoloihin puuttuminen Turun päivälukioissa 10.8.2011

jakso j jakso j jakso j jakso j + 1 jakso j + 1 jakso j + 2

viikko v viikko v + 1 viikko v + 2

Opiskelijalla	
poissaoloja.

Aineenopettaja	
merkitsee	poissa-
olon	Wilmaan.

Poissaolon	kor-
vaavia	tehtäviä.

Aineenopettaja	
ilmoittaa	runsais-
ta	poissaoloista	
vielä	erikseen	
RO:lle.

RO	keskuste-
lee	opiskelijan	
kanssa	ja	ottaa	
tarvittaessa	
yhteyttä	kotiin.

Jos	RO	ei	saa	
yhteyttä	opis-
kelijaan,	soitto	
huoltajalle.

Poissaolot	
jatkuvat.

RO	kertoo	opolle	
huolestaan	ja	
ottaa	yhteyttä	
kotiin.

Opo	keskuste-
lee	opiskelijan	
kanssa.

Mahdollisesti	
opon	ja	th:n	
yhteinen	pala-
veri	opiskelijan	
kanssa.

Uusi	jakso	alkaa.	
Yhden	viikon	
seurantajakso.

RO	seuraa	ja	
keskustelee	
yhden	viikon	
jälkeen	opiske-
lijan,	opon	ja/tai	
th:n	kanssa.

Jos	opinnot	eivät	
edisty,	kutsu	oh-
kokoukseen.

Virallinen	kutsu	
kotiin,	alaikäisil-
le	vanhemmat	
mukaan.

Jos	opiskelija	ei	
saavu	tai	kes-
kustelun	tulos	
kehno,	yhteys	
etsivätoimintaan	
ja/tai	sosiaali-
päivystykseen	
ja	tiedustelu	
mahdollisesta	
sosiaalityönteki-
jästä.

Tukitoimista	
huolimatta	
opinnot	eivät	
suju:	opiskeli-
jalle	kirjattuna	
kirjeenä	kutsu	
tulla	kuultavaksi	
opintojen	jatka-
misesta.

Seuraavan	luku-
vuoden	alussa	
jos	opiskelija	
ei	saavu	kuul-
tavaksi	tai	tule	
kouluun:	Erot-
tamisilmoitus	
lukiolaki	24	§	2.	
mom.	**)

yhteystiedot:
Etsivä	nuorisotyö
etsivat@turku.fi

Ilmoita	opiskeli-
jan	nimi,	osoite,	
puhelinnumero	ja	
s-postiosoite

Jos	täysi-ikäi-
nen,	soitetaan	
vanhemmille	
ja	pyydetään	
opiskelijan	
yhteystiedot.

RO	kertoo	opolle	
huolestaan	ja	ot-
taa	tarvittaessa	
yhteyttä	etsiviin.

Suunnitema	
kurssien	suorit-
tamisesta	pois-
saolosta	huoli-
matta	yhdessä	
aineenopettajien	
kanssa.

Kannustus	
uuden	jakson	
aloittamiseen	ja	
kertominen	seu-
rantajaksosta.

Väliaikainen	
opinto-	ja	kou-
lumatkatuen	
keskeytys	*)

Jos	pitkä	
sairausloma:
•	 ohjeistus	

itsenäisistä	
suorittami-
sista

•	 oikeus	nostaa	
sairauspäivä-
rahaa

Erottamisilmoi-
tuksen	liitteeksi	
esite	etsivä-
työstä.

Koulusihteeri	
ilmoittaa	etsi-
ville	erotetun	
opiskelijan	
yhteystiedot.

*)	Oppilaitoksen	valvontailmoitus	Kelalle:	”Ilmoitus	tulee	tehdä	mahdollisimman	pian	sen	jälkeen,	kun	
opiskelija	on	jättänyt	keskeyttämisilmoituksen	tai	oppilaitoksessa	on	havaittu,	ettei	opiskelijalla	ole	edel-
lytyksiä	opintotuen	ja/tai	koulumatkatuen	saantiin.”	Valvontailmoituksen	jälkeen	Kela	pyytää	opiskelijalta	
selvityksen.	Opiskelija	lähettää	sairaustodistuksen	(voi	saada	opintotukea	2	kk)	tai	selvityksen	itsenäisesti	
suoritetuista	kursseista.	Opiskelevaksi	katsotaan	Kelassa	18	päivää/3	viikkoa	läsnäoloa	kuukaudessa	tai	10	
kurssia	tai	2	yo-koetta	lukukaudessa.

**)	Eronneeksi	katsotaan	myös	sellainen	opiskelija,	joka	pätevää	syytä	ilmoittamatta	on	poissa	opetuksesta,	
jos	on	ilmeistä,	ettei	hänen	tarkoituksenaan	ole	jatkaa	opintoja.
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6. Esteetön opiskelu 
Esteettömyys ja opiskelijan tasavertainen kohtelu ovat koulutuksellisen tasa-
arvon keskeinen osa. Esteetöntä opiskeluympäristöä toteutetaan Turussa 
huomioimalla opiskelijoiden tarpeet luokkaopetuksessa ja myös erityisen tuen 
avulla. Tarkoituksena on auttaa opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertai-
set mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Katso Lukio kaikille - Hyvät 
käytännöt opiskelijan tukemiseksi Turussa -opas, jonka tavoitteena on auttaa 
lukion opettajia huomioimaan erilaiset oppijat opetuksessaan (www.turku.fi » 
kasvatus ja opetus » lukio-opetus » terveys ja hyvinvointi » opiskelijahuolto).

Valtioneuvoston asetuksen n:o 144/2001 § 14 tarkoittamat erityiset järjes-
telyt lukion aikana sekä oppimistilanteissa että kokeissa ovat erityistä tukea. 
Erityiset opetusjärjestelyt suunnitellaan moniasiantuntijuuteen perustuvana 
yhteistyönä yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa, mikäli opiskelija 
on alle 18-vuotias.

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen 
opinnoissaan, opiskelijat, joiden edellytykset ovat heikentyneet psyykkisistä 
tai sosiaalisista syistä, erilaiset oppijat, eri vammaisryhmiin kuuluvat opiske-
lijat sekä kielellisesti ja kulttuurisesti eritaustaiset opiskelijat.

Tuen muotoina voivat olla vaihtoehtoiset opetusmateriaalit ja -menetelmät, 
erityisjärjestelyt (esim. lisäaika kokeissa), tukipalvelut (esim. henkilökohtainen 
avustaja), vapautus oppiaineesta, pidennetty opiskeluaika, tukikurssi, jokin 
apuväline, oppitunnin tallennus tai tukiopetus. 

6.1 Yksilölliset tukitoimet Turun kaupungin lukioissa
Erityisjärjestelyjä voi saada lukioaikana opiskelija, jonka tuen tarpeen opiske-
lijahuoltoryhmä on arvioinut. Erityisopettajan arvioima vähintään keskivaikea 
lukivaikeus mahdollistaa erityisjärjestelyiden käytön. Erityisjärjestelyihin 
lukion aikana opiskelijalla on mahdollisuus sairauden, toimintavajavuuden, 
psyykkisen tai sosiaalisen tuentarpeen vuoksi. Erityistä tukea tarvitsevan 
opiskelijan opetus- ja koetilanteet järjestetään siten, että hänen yksilölliset 
tarpeensa voidaan ottaa huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa, myös 
sellaisen opiskelijan kohdalla, joka ei aio osallistua ylioppilaskokeeseen. Yliop-
pilastutkintolautakunnalta anotaan erikseen erityisjärjestelyt ylioppilaskoetta 
varten. Erityisiä opetusjärjestelyjä toteutetaan Turun kaupungin lukioissa 
seuraavasti:
1. Aiempien suoritusten hyväksi lukeminen
2. Tukiopetus, oppiaineesta vapauttaminen, monialainen yhteistyö ja opis-

kelijahuollon palvelut
3. Erityisjärjestelyjä kokeissa ja ylioppilaskirjoituksissa, opiskelijoiden erityi-

sen tuen suunnitelmat, lukiseulat aloittaville opiskelijoille ja lukitestauk-
set.
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6.2 Erityisen tuen suunnitelma
Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan kirjallinen suunnitelma 
(LIITE 3), jossa todetaan, miten hänen yksilölliset tukitoimensa koulussa 
järjestetään. Suunnitelma laaditaan kokouksessa, jonka koollekutsuja on 
opinto-ohjaaja. Kokoukseen osallistuvat ainakin rehtori ja/tai opinto-ohjaaja, 
opiskelija ja mahdollisesti huoltaja, ryhmänohjaaja ja opettaja/opettajia sekä 
mahdollisesti muita tarvittavia henkilöitä. Suunnitelmaa toteuttavat kaikki 
opiskelijaa opettavat opettajat sen mukaan, miten kunkin opiskelijan tarpei-
den perusteella sovitaan. Kokous voi olla tarvittaessa muodoltaan opiskelijaa 
ohjaava.

Kaavio: prosessi erityisen tuen suunnitelman laatimisesta

6.3 Erityisjärjestelyistä ylioppilastutkinnossa
Erityisjärjestelyistä ylioppilastutkinnossa kerrotaan tarkemmin Lukio kaikille 
-oppaassa s. 43. (www.turku.fi » kasvatus ja opetus » lukio-opetus » terveys ja 
hyvinvointi » opiskelijahuolto).

Koulusihteeri merkitsee Primuksen yo-kirjoitukset -välilehdelle lukitodistuk-
sen päiväyksen ja erityisjärjestelyt yo-kokeessa YTL:n päätöksen mukaisesti.

ETU-kokous
(ETU = ERITYINEN TUKI LUKIOSSA)

ALOITE
KOOLLE- 
KUTSUJA KOKOUS

TIEDOTTA- 
MINEN SEURANTA

Olemassa	oleva	
opiskelijaa	kos-
keva	lausunto/
tiedossa	oleva	
erityisen	tuen	
tarve

LÄSNÄ:
•	rehtori	ja/tai	
opinto-ohjaaja

•	aloitteentekijä
•	opiskelija	+	
huoltaja

•	ryhmänoh-
jaaja
----

•	opettaja
•	terveydenhoi-
taja

•	ryhmänohjaa-
ja	ja	opiskelija	
vastaavat	tie-
dottamisesta

•	asiapaperit	
säilytetään	
lukitussa	
tilassa

•	ryhmän-	
ohjaaja	tai

•	opinto-oh-
jaaja

•	rehtori,
•	opinto-ohjaa-
ja	tai

•	ryhmänoh-
jaaja
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Turun kaupungin IT-toiminta toimittaa pyynnöstä lukioon yo-kokeita varten 
YTL:n vaatimusten mukaisen tietokoneen ja tulostimen. Tietokoneen käyttö 
edellyttää, että kokelaalle varataan erillinen tila, johon on järjestetty valvonta.

Lukion on hoidettava seuraavat asiat:
l tilattava kone ja tulostin IT-toiminnalta
l	sovittava, kuka opastaa opiskelijaa koneen käyttämisessä hyvissä ajoin 

ennen koetta
l	annettava kirjalliset ohjeet opiskelijalle koetilanteeseen koneen käytöstä 

ja tulostuksesta
l	annettava kirjalliset ohjeet koneen käytöstä ja tulostuksesta myös valvojil-

le

Lisäksi on varmistettava, että tietokoneen muistissa ei ole ylimääräisiä tiedos-
toja tai ohjelmia ja että tekstinkäsittelyohjelmasta on poistettu oikeinkirjoi-
tuksen tarkistus. Opiskelijalle on syytä kertoa, että tekstinkäsittelyohjelma 
on Word Pad tai vastaava, jossa kirjoittaja voi joutua esim. suorittamaan 
rivinvaihdot ja jossa hänen tulee huolehtia tekstiensä tallentamisesta ohjeiden 
mukaisesti.

Ylioppilastutkintolautakunnan ohje luku- ja kirjoitushäiriön huomioon ot-
taminen ylioppilastutkinnossa 15.1.2010:
Tietokoneen käyttö edellyttää, että kokelaalle varataan erillinen tila, johon on 
järjestetty valvonta. Lisäksi on varmistettava, että tietokoneen muistissa ei ole 
ylimääräisiä tiedostoja tai ohjelmia ja että tekstinkäsittelyohjelmasta on poistettu 
oikeinkirjoituksen tarkistus.
Tietokonetta käytettäessä suositeltava kirjasinkoko on 12 tai 14. Tulostettavan 
suorituksen rivivälin tulee olla riittävän suuri, jotta suoritukset valmistavasti 
arvosteleva opettaja voi lautakunnan määräysten mukaisesti merkitä virheelliset 
ja puutteelliset kohdat suoritukseen.
Lukio tekee kokelaan ylioppilastutkinnon kokeissa käyttämään tietokoneeseen 
kirjasinkoko- ja riviväliasetukset ennen koetilaisuuden alkua, samaten lukion ja 
kokelaan nimi- ja numerotiedot merkitään koepapereihin valmiiksi. Papereihin 
on jätettävä riittävä marginaali.

7 Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy
Kiusaamisella tarkoitetaan sitä, että yhdelle ja samalle opiskelijalle aiheute-
taan tahallaan ja toistuvasti pahaa mieltä. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi 
nimittelyä, pilkkaamista, tönimistä, tavaroiden ottamista, syrjään jättämistä, 
eristämistä, ilkeiden juorujen levittämistä tai pahan puhumista. Myös esimer-
kiksi seksuaalinen tai nettihäirintä ovat kiusaamista.
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7.1 Kiusaaminen
Kiusaamisen havaitseminen ja tunnistaminen ei ole koulun henkilökunnalle 
helppoa, sillä opiskelijat eivät yleensä mielellään kerro kiusaamiskokemuk-
sistaan. Kiusatuksi joutuminen saatetaan kokea häpeänä tai asian käsittely 
pelottaa tai sitten uskotaan, ettei kertomisesta ole hyötyä, vaan kiusaaminen 
päinvastoin pahenee entisestään. Epäsuorasta kiusaamisesta kerrotaan toden-
näköisesti vielä harvemmin kuin suorasta ja avoimesta.

Kiusaaminen on tiedostettava, ennen kuin siihen voidaan puuttua. Jokaisen 
velvollisuus on puuttua kiusaamiseen tai häirintään, jos sellaista havaitsee tai 
siitä kuulee.

Paras tapa ehkäistä kiusaamista ja häirintää on huolehtia koulu- ja työyhteisön 
toimivuudesta ja kannustavuudesta. Toisia kunnioittava yhteisö tukee opis-
kelijoiden itsetuntoa ja edistää kaikkien hyvinvointia. Toisaalta myönteinen 
ja avoin ilmapiiri rohkaisevat kiusaamisesta kertomiseen.

Selkeät oppimistavoitteet, opiskelijoiden motivoituneisuus ja hyvä työrauha 
vähentävät kiusaamista ja sen mahdollisuutta oppituntien aikana. Niin opis-
kelijoilla kuin opettajallakin tulee olla oikeus työskentelyrauhaan. Opettajan 
kannustava asenne ja tuki ovat tärkeitä yksittäiselle opiskelijalle, mutta ovat 
myös käyttäytymismalli muille. Jos opettaja huomaa, että joku opiskelija jää 
toistuvasti ryhmässä yksin, voi hän esimerkiksi pari- tai ryhmätöitä teettäes-
sään muodostaa ryhmät valmiiksi.

Vaikka opiskelijoiden enemmistö ei hyväksy kiusaamista, moni saattaa ryh-
mässä tulla myötäilleeksi sitä – tai vaienneeksi siitä. Kiusaamistilanteessa 
on monenlaisia rooleja: kiusattu, kiusaaja, apuri, kannustaja, puolustaja ja 
hiljainen hyväksyjä. Tutkimukset osoittavat, että iän myötä ryhmänormit 
muuttuvat yhä enemmän kiusaamisen hyväksyviksi.

Kiusatuksi voi joutua kuka tahansa.

7.2 Kiusaamisen selvittelyn toimintaohje
Avoin ilmapiiri, yhteisöllisyys, välittäminen ja keskinäinen kunnioittaminen 
ovat keskeisiä kiusaamisen ehkäisemisessä. Kaikki eivät ole vastuussa kiu-
saamisesta, mutta kaikki ovat vastuussa sen lopettamisesta. Tehokkainta on 
puuttuminen monella tasolla samanaikaisesti.

Jokainen opiskeluyhteisön jäsen (opiskelija, opettaja, vanhempi tai koulun 
muuhun henkilökuntaan kuuluva), joka saa tietoonsa kiusaamistapauksen, 
on velvollinen tiedottamaan asiasta kiusaamistapausten selvittelystä vastaa-
valle henkilölle tai rehtorille. Lisäksi jokaisen opettajan ja ryhmänohjaajan 
velvollisuus on huolehtia työrauhasta ja aktiivisesti havainnoida mahdollisia 
kiusaamistapauksia, opiskelijoiden välituntikäyttäytymistä jne. ja raportoida 
niistä kiusaamistapausten selvittelystä vastaavalle.
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1) Kiusaamistapauksen tultua ilmi kiusaamistapausten selvittelystä vas-
taava ja esimerkiksi ryhmänohjaaja kuulevat kiusattua ja kiusaajaa sekä 
tekevät kuulemisesta kirjallisen selvityksen (Kiusaamistapauksen seulon-
talomake, liite 4)

 2) Ryhmänohjaaja ottaa tarvittaessa yhteyttä asianosaisten huoltajiin 
tarkoituksena miettiä keinoja kiusaamisen lopettamiseksi, ei syyllisten 
etsimiseksi. Sovitaan seurannasta.

3) Kiusaamistapausten selvittelystä vastaava tiedottaa opiskelijahuoltoryh-
mää kiusaamistapauksesta. Opiskelijahuoltoryhmä päättää, tarvitaanko 
jatkotoimenpiteitä. Opiskelijahuoltoryhmän päättämät jatkotoimenpi-
teet dokumentoidaan ”Ilmoitus tapahtuneesta” -lomakkeella (liite 3). 
Lomakkeet säilytetään lukitussa tilassa.

4) Asiasta keskustellaan koulussa yleisellä tasolla esimerkiksi päivänava-
uksissa tai yhteisissä tilaisuuksissa. Kerrotaan, että kiusaamista on 
esiintynyt käymättä läpi tapauksen yksityiskohtia. Samalla käydään läpi 
kiusaamisen vastainen ohjeistus.

Uusien lukiolaisten vanhempia informoidaan kiusaamistapausten selvittelyn 
toimintamallista vanhempainillassa. Kaikissa lukioissa toteutettavalla hyvin-
vointikyselyllä kartoitetaan kolmen vuoden välein ilmeneekö oppilaitoksessa 
kiusaamista.

8 Monialainen yhteistyö
8.1 Terveydenhoitaja lukiossa

Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on tukea nuoren tervettä kasvua ja 
kehitystä opiskeluaikana perehtyen myös nuoren opiskeluun. Tätä tehtävää 
toteuttaa lukiossa terveydenhoitaja yhteistyössä koululääkärin kanssa. Terve-
ydenhoitaja seuraa opiskelijan hyvinvointia ja kehitystä osallistuen opiskeli-
jahuollon työryhmän kokouksiin.

Terveydenhoitajalla on käytettävissä kunkin opiskelijan terveyskertomus, jo-
ten hänellä on hyvä käsitys opiskelijan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 
kehityksestä ennen lukio-opintoja.

Terveystarkastus tehdään jokaiselle 1. vuosikurssin opiskelijalle ja se on poh-
jana ennaltaehkäisevälle terveyskasvatukselliselle työlle. Lääkärintarkastus 
tehdään toisena opiskeluvuonna kaikille opiskelijoille. Pojille tarkastus teh-
dään kutsuntavuonna, jolloin samalla tehdään asevelvollisuuteen liittyvä 
ennakkoterveystarkastus sekä turkulaisille että ulkokuntalaisille opiskelijoille.

Lukiolaisille tehtävät terveys- ja hyvinvointitutkimukset ovat pohjana opis-
keluterveydenhuollon kehittämiselle.
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8.2 Lukiopsykologi opiskelijahuollossa
Lukiopsykologi antaa yksilöllistä asiantuntija-apua opiskelijoille ja neuvoo 
tarvittaessa huoltajia ja lukion työntekijöitä opiskelijoiden psyykkiseen hyvin-
vointiin liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijan on mahdollista käydä lukiopsy-
kologin vastaanotolla arviointi- ja tukikäynneillä. Käynnit ovat opiskelijoille 
maksuttomia.

Lisäksi lukiopsykologi ohjaa opiskelijoille suunnattua masennusta ehkäisevää 
Mielialataidot-kurssia, stressinhallintaa tukevaa Stressinkäsittelytaidot-kurssia 
sekä jännittäjille suunnattua Jännittäjä-kurssia, jotka ovat koulukohtaisia 
soveltavia kursseja.

Lukiopsykologi osallistuu tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin. 
Lisäksi lukiopsykologi tekee yhteistyötä oppilaitosten työntekijöiden ja mui-
den yhteistyökumppaneiden, kuten nuorisopsykiatrian poliklinikan, kanssa. 
Lukiopsykologi osallistuu myös opiskelijahuollon kehittämiseen koko kau-
pungissa.

8.3 Lukion erityisopettaja opiskelijahuollossa
Erityisopettaja on läsnä lukion opiskelijahuoltoryhmän kokouksissa tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan, ja opiskelijahuollon kehittämiseen hän osallistuu 
ohjausryhmässä säännöllisesti. Hän käy tarvittaessa lukion vanhempainilloissa 
ja informaatiotilaisuuksissa kertomassa omasta työstään sekä ylioppilastutkin-
non suorittamiseen liittyvistä erityisjärjestelymahdollisuuksista.

Aineenopettajat opettavat oman oppiaineensa opiskelutekniikkaa kaikille 
opiskelijoille. Jos opiskelijan oppimis- ja työskentelytaidoissa ilmenee kui-
tenkin erityisiä puutteita, hänet voidaan ohjata osallistumaan Taitava oppija 
-kurssille. Erityisopettaja suorittaa kurssille osallistuneille 1. vuositason opis-
kelijoille tarvittaessa lukitestauksen ja opastaa erityisjärjestelyjen anomisessa 
ylioppilaskokeita varten.

Erityisopettajan pedagogista tukea voi saada myös opiskelija, jolla ei ole 
mitään diagnosoitua vammaa tai poikkeavuutta. Opiskelija voi hakeutua 
erityisopettajalle opinto-ohjaajan/aineenopettajan ohjaamana.

8.4 Sosiaalitoimen ja koulun yhteistyö
Lukioiden ja sosiaalitoimen hyvä yhteistyö edesauttaa omalta osaltaan nuor-
ten selviytymistä opiskelun ja elämäntilanteen erilaisissa pulmatilanteissa. 
Sosiaalitoimen edellytys toimivalle yhteistyölle opetustoimen kanssa on, että 
opiskelijoiden huolista sosiaalityöntekijöiden kanssa keskusteltaessa myös 
nuorten vanhemmat sekä nuori itse ovat tietoisia asioiden sisällöstä. Vain 
kaikkien osapuolten luottamuksellisuudella ja avoimuudella päästään asioissa 
eteenpäin.
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Lastensuojelun asiakkuudessa olevan nuoren asioissa voi lukion työntekijä 
vanhempien luvalla olla yhteydessä nuoren omaan sosiaalityöntekijään. Oma 
sosiaalityöntekijä ohjaa tarvittaessa tekemään lastensuojeluilmoituksen. Vas-
tuu nuoren tilanteen selvittämisestä siirtyy sosiaalitoimeen vain lastensuoje-
luilmoituksella.

Lastensuojelulain 25 §:n mukaan opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pal-
veluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, 
jos he tehtävässään ovat saaneet tietää nuoresta, jonka hoidon ja huolenpidon 
tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 
lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Ennen kuin opetustoimen edustaja tekee lastensuojeluilmoituksen, voi hän 
tarvittaessa konsultoida sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijää saadakseen 
neuvontaa ja ohjausta (puh.02 2626 003) mm. koskien lastensuojeluilmoi-
tuksen sisältöä.

18 vuotta täyttänyt opiskelija voidaan ohjata oppilaitoksesta sosiaalityön 
palveluiden piiriin esim. varaamaan ajan aikuissosiaalityöntekijältä.

8.5 Etsivä nuorisotyö
Turun kaupungissa toimii nuorisolain mukainen etsivä nuorisotyö, jolle luki-
on tulee ilmoittaa ne opiskelijat, joita ei normaalein yhteydenottotavoin saada 
kiinni tai jotka lopettavat lukion ilman tietoa seuraavasta oppilaitoksesta.

Etsivän nuorisotyön s-postiin etsivat@turku.fi ilmoitetaan opiskelijan yhteys-
tiedot. Etsivän nuorisotyön työntekijät ottavat yhteyttä nuoreen ja tarjoavat 
palvelua, jonka nuori joko ottaa vastaan tai josta hän kieltäytyy.

Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat 17-29-vuotiaat nuoret. Tarkoitukse-
na on tavoittaa ne nuoret, jotka ovat palveluiden ulkopuolella tai vain riittä-
mättömästi palveluihin kiinnittyneitä. Etsivä työ ei ole tukihenkilötoimintaa 
vaan ammatillista ohjaustyötä. Tavoitteena on tarjota monenlaista tukea, jotta 
nuori voi kiinnittyä opiskelu- ja/tai työelämään. Etsivän työn perustana on 
toimiva monialainen verkostotyö. Työntekijät pyrkivät toimimaan linkkeinä 
eri palveluiden välillä, joita nuoret käyttävät.

Apua nuori saa mm. arjen hahmottamiseen, työ- ja opiskelupaikan etsimiseen, 
palveluiden löytämiseen, virastoissa käyntiin ja elämän hallintaan.

8.6 Ohjeita päihtyneen ja/tai sekavasti käyttäytyvän alle 18-vuo-
tiaan nuoren auttamiseksi
1. Jos opiskelija on päihtynyt (haisee alkoholilta tai on huumeiden vaiku-

tuksen alainen) ja häneen saa kontaktin, tulee ottaa välittömästi yhteys 
terveydenhoitajaan ja huoltajaan, joka hakee opiskelijan koulusta.
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2. Mikäli huoltajaan ei saada yhteyttä, huoltaja ei pääse hakemaan tai ei 
halua hakea nuortaan, otetaan yhteyttä virka-aikaan Turun kaupungin 
sosiaalipäivystykseen puh. 02 2626 003 ja muuna aikana numeroon 
112, mistä yhdistetään sosiaalipäivystykseen.

3. Jos opiskelija on sekava eikä häneen saa kontaktia, otetaan yhteyttä ter-
veydenhoitajaan ja mikäli terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, opiske-
lija toimitetaan lääkäriin. Huoltajalle ilmoitetaan välittömästi.

4. Aina, kun alle 18-vuotias esiintyy päihtyneenä koulussa, tulee tehdä 
lastensuojeluilmoitus.

5. Puhallustestin alkometrillä voi suorittaa vain poliisi.

8.7 Monialainen opiskelijahuoltotyö koulun ulkopuolella
Opiskeluun ja oppimiseen saattaa liittyä myös koulun ulkopuolisia vaikeuksia, 
joissa auttamiseksi on tehtävä monialaista hyvinvointiyhteistyötä. Opiskeli-
jahuoltoryhmän jäsenet voivat tarvittaessa konsultoida eri ammattialojen tai 
vapaaehtoisjärjestöjen edustajia nuoren tai hänen perheensä asiassa.

Turussa monialaista yhteistyötä lukioiden oman opiskelijahuoltohenkilökun-
nan kanssa ja lisäksi tekevät:

LUKIO

järjestöjen 
työntekijät

lääkärit

perheneuvolan 
ja päihdehuollon 

asiantuntijat

nuoriso- ja aikuis- 
psykiatrian työn-

tekijät

poliisi

nuorisotoimen 
työntekijät

sosiaali- 
työntekijät

terapeutit

vanhempain- 
yhdistykset

seurakuntien 
työntekijät
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Opiskelijahuollollisen työn tärkein kaikkia ammattikuntia koskeva eettinen 
periaate on luottamuksellisuus suhteessa opiskelijaan ja hänen perheeseensä. 
Aina on harkittava, mikä on opiskelijan edun mukaista ja toimittava sen 
mukaan. Nuoren suostumus tulisi saada häntä itseään koskevien asioiden 
käsittelyyn.

9 Kodin ja koulun yhteistyö
Koulun tärkeimmät yhteistyökumppanit nuoren opiskelun ja hyvinvoinnin 
tukemisessa ovat huoltajat. Koulun taholta otetaan yhteyttä kotiin, jos opis-
kelijalla on poissaoloja tai hänen opintonsa eivät etene normaalisti tai ilme-
nee muita ongelmia, joista koulussa huolestutaan. Opiskelijan mahdollisesti 
tarvitsemat tukipalvelut suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, huoltajien ja 
opiskelijahuoltoryhmän kesken. Yhteistyössä otetaan huomioon aikuistuvan 
nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyys ja oma vastuullisuus.

Koulun ja kodin välisessä yhteistyössä käytetään esimerkiksi seuraavia toi-
mintatapoja:
l lukion opiskelijahuoltoryhmästä ja sen toiminnasta, lukiopsykologin ja 

erityisopettajan palveluista tiedotetaan huoltajia aina lukuvuoden aluksi 
esim. opinto-oppaassa, lukion kotisivuilla jne.

l	opiskeluun liittyvistä asioista tiedotetaan myös vanhempainilloissa
l	ryhmänohjaaja on ensisijainen yhteydenottaja kotiin, mutta tarvittaessa 

myös opinto-ohjaaja, rehtori, terveydenhoitaja tai yksittäinen aineen-
opettaja voi ottaa yhteyttä huoltajaan

l	huoltajia rohkaistaan ottamaan yhteyttä kouluun
l	huoltajat kutsutaan tarvittaessa perheneuvotteluun tai ETU-palaveriin

Tiedotuksessa lukion ja kotien välillä käytetään apuna Wilma-ohjelmaa, joka 
on internetissä toimiva liittymä kouluhallintojärjestelmään. Wilmassa on 
yhteistyöhön ja tiedottamiseen käytössä
l	tiedotteet
l	pikaviestit koulun ja huoltajien välillä
l	poissaolojen seuranta ja selvittäminen
l	reaaliajassa olevat opintosuoritukset ja lukujärjestykset

Opiskelija voi 18 vuotta täytettyään antaa luvan vanhempiensa käyttöoikeu-
den jatkumiselle Wilmassa. Wilman käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, 
eikä niitä tule luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Huoltajatunnuksien 
luovuttaminen opiskelijalle on ehdottomasti kiellettyä.
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10 Peruskoulun ja lukion nivelvaiheen tiedonsiirto
Oppilas-/opiskelijahuollollisen tiedonsiirron tavoitteena on tukea nuoren siir-
tymistä peruskoulusta lukioon ja edesauttaa opintojen joustavaa aloittamista. 
Tiedonsiirrolla on tarkoitus tukea opiskelijan onnistumista ja hyvinvointia 
sekä auttaa lukioita ennakoimaan tilanteita, joissa opiskelija saattaa olla eri-
tyisen tuen tarpeessa. Oppilas-/opiskelijatietojen siirtämisen tulee aina olla 
luottamuksellista ja opiskelijan edun mukaisesti toteutettua. Tiedonsiirtoon 
tulee olla huoltajan lupa.

Lukion opetuksen ja ohjauksen järjestämisen kannalta olennaista siirrettävää 
tietoa on esim.
l	poikkeuksellisen suuri poissaolojen määrä yläkoulussa
l	opiskeluun liittyvät erityispiirteet yläkoulussa (esim. lukivaikeudet ja 

oppimisvaikeudet)
l	opiskeluun järjestämiseen vaikuttavat psyko-sosiaaliset tekijät (esim. 

kiusaaminen)

Tiedonsiirrossa ovat mukana ne henkilöt, jotka parhaiten ovat perillä oppi-
laan kokonaistilanteesta (esim. peruskoulun oppilaanohjaaja, erityisopettaja, 
terveydenhoitaja). Lukion puolelta tiedon vastaanottaa opinto-ohjaaja, joka 
toimittaa tarvittavan tiedon eteenpäin ryhmänohjaajalle ja opiskelijahuolto-
ryhmälle.

Tiedonsiirtoprosessi:
1. Lukio tulostaa multiPrimuksesta uusien opiskelijoiden listat tulokou-

luittain viimeistään syyskuussa.
2. Lukion opinto-ohjaaja lähettää ko. listat sähköpostilla tiedoksi yläkou-

lujen oppilaanohjaajille.
3. Peruskoulun oppilashuoltoryhmä käy nimilistan läpi ja kokoaa opiske-

lun järjestämisen kannalta olennaisen oppilashuollollisen tiedon.
4. Mikäli yläkoulun oppilaista ei ole mitään erityistä mainittavaa, perus-

koulun oppilaanohjaaja ilmoittaa asiasta lukioon esimerkiksi sähköpos-
tilla (”Ei erityistä ilmoitettavaa.”)

5. Jos yläkoululla on opiskelijan opiskelun järjestämisen kannalta olennais-
ta välitettävää tietoa, peruskoulun oppilaanohjaaja sopii lukion opinto-
ohjaajan kanssa tiedonsiirrosta.

6. Lukion opinto-ohjaaja vie tiedon lukion opiskelijahuoltoryhmään, joka 
käsittelee tiedot ja sopii mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
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LIITE 1 Muistion 1. sivu ja muut sivut

Lukio:

OPISKELIJAHUOLTORYHMÄN MUISTIO päivämäärä           /           20        

Läsnäolijat
Muistion kirjoittaja

Opiskelijan nimi    opiskelija paikalla            huoltaja paikalla       
Asian esille tuoja
Aihe

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö(t)

Seuranta

Opiskelijan nimi    opiskelija paikalla            huoltaja paikalla       
Asian esille tuoja
Aihe

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö(t)

Seuranta
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Opiskelijan nimi    opiskelija paikalla            huoltaja paikalla       
Asian esille tuoja
Aihe

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö(t)

Seuranta

Opiskelijan nimi    opiskelija paikalla            huoltaja paikalla       
Asian esille tuoja
Aihe

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö(t)

Seuranta

Lukio:                               muistio sivu        /                           päivämäärä        /        20       
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LIITE 2  Erityisen tuen suunnitelma -lomake

ERITYISEN TUEN PEDAGOGINEN SUUNNITELMA 
(luottamuksellinen)

Lukio:                                                                                         Ryhmä:                            
Ryhmänohjaaja:                                                                           Puhelin:                           
Opiskelija:                                                                                   Puhelin:                           

1. Erityisen tuen peruste:
 lääkärin lausunto
 erityisopettajan lausunto
 psykologin lausunto
 jokin muu lausunto, mikä?                                                                                

2. Lukio-opiskelun tuki:
2.1 Oppitunneilla huomioitavat asiat:
 ennen oppituntia annettavat tuntityöskentelyä helpottavat powerpoint- 

tiivistelmät, muistiinpanot,
 pitkätaukoiset kielten kuunteluäänitteet
 isofonttinen oppimateriaali
 opetuksen tallennus
 tietokoneen käyttö
                                                                                                                           

2.2 Muut tukimuodot:
 äänikirjat (Celia)
 terveydenhoitajan/psykologin antama tuki
 henkilökohtainen avustaja
 erityisopettajan yksilöllinen tuki/ kurssille osallistuminen
                                                                                                                           

2.3 Kurssin arvioinnissa poikkeavaa:
 lisäaika kirjallisissa kokeissa
 kurssilla useita lyhyitä kokeita yhden ison kokeen sijaan
 vaihtoehtoiset tavat näyttää osaamisensa ja taitonsa: suullinen koe, parikoe, port-

folio, oppimispäiväkirja, tekniset apuvälineet (sanelin, videokamera, …)
                                                                                                                           

3. Ennakkosuunnitelma mahdollisista erityisjärjestelystä ylioppilaskirjoituksissa:
 pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite
 lisäaika kuullunymmärtämiskokeen lopussa
 lisäaika kirjallisessa kokeessa (2 tuntia)
 isokirjaimiset tehtävät
 erillinen koetila
 oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta
 jokin muu, mikä? (lisäselvitys tarvittaessa erillisellä liitteellä)                             
                                                                                                                               



31

4. Seurantakokous vuosittain;

           /           20           ,            /            20           ,            /            20          

Toimenpiteet liitteenä. Alkuperäinen suunnitelma liitteineen säilytetään koulun arkistossa 
opiskelijan lukio-opintojen ajan.

Erityisen tuen suunnitelmasta tiedotetaan opiskelijahuoltoryhmälle sekä opiskelijan 
kanssa sovitulla tavalla

 kaikille lukion opettajille
 vain seuraavien aineiden opettajille  

Paikka ja aika  

Koulun edustajan allekirjoitus  

   
Opiskelijan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus

Opiskelun erityiseen tukeen liittyviä säädöksiä:

Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset 
mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka 
ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet 
vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat 
opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen 
tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien 
ongelmien vuoksi. (Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2003)

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan lukiolain (629/1998) 13 §:n (muu-
tettu lailla 478/2003) mukaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja  asetuksessa ja lukion 
opetussuunnitelmassa määrätään. Jos opiskelija vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta, 
hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.

Lukiolain 13 §:ssä tarkoitetut oppimistilanteet ja kokeet tulee järjestää siten, että opiskelijan 
yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Opiskelijalle voidaan laatia suunnitelma, johon kirjataan, 
miten yksilölliset toimenpiteet voidaan toteuttaa.

Jos opiskelijan kielenkehityksen häiriö tulee ilmi vasta lukiossa, tukitoimien suunnittelu ja 
toteuttaminen tulee aloittaa välittömästi.

Opetussuunnitelmassa määritellään, miten erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus 
ja tukitoimet järjestetään.
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LIITE 3

ILMOITUS TAPAHTUNEESTA      numero       / 20      
(arkistoitava 20 vuotta)

kiusaaminen / uhkaaminen / väkivallanteko / muu:

Ilmoittaja          

Asianosaiset          

Ilmoittajan selostus tapahtuneesta

Tapahtumassa muut läsnä olleet        

          

Asianosaisten kirjalliset selvitykset liitteenä                kappaletta

Kuulemispäivä ja läsnäolijat        

Sovitut toimenpiteet ja vastuuhenkilöt       

          
Liitteeksi muistio seurannasta

Päiväys    .        20      

          
Muistion kirjoittajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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LIITE 4

KIUSAAMISTAPAUKSEN SEULONTALOMAKE numero           / 20      

Henkilö, jolle kiusaamisesta ilmoitettiin:  

Henkilö, joka kiusaamisen kohteena:  

Kiusaamisesta ilmoitti:  
 kiusattu itse    kiusatun koulutoveri    kiusatun huoltaja    opettaja   joku muu

Millaista kiusaamista on esiintynyt? Konkreettisia esimerkkejä tilanteista?   

          

Milloin kiusaamista on tapahtunut? Kuinka usein?      

          

Kuinka kauan kiusaaminen on jatkunut?       

          

Kiusaamiseen osallistuneet henkilöt?       

          

Kerätyn tiedon perusteella kyseessä on
 riita tai konflikti nuorten välillä
 tahaton loukkaus
 yksittäinen kiusaamistilanne
 toistuva kiusaaminen

Selvityksen päätteeksi sovittiin seuraavista jatkotoimenpiteistä:     

          

          

Turussa            /           20          

Muistion kirjoittajan nimi ja allekirjoitus       
Asianosaisten allekirjoitukset

              

              
Tämä lomake toimitetaan tiedoksi opiskelijahuoltoryhmälle.
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LIITE 5

Opiskelijahuollon vuosisuunnitelma

Täytetään Wilman vuosisuunnitelmaan ennen syyskuun loppua.
l Opiskelijahuoltoryhmän jäsenet ja tehtävät 

(pj, muistion kirjaaja, opettajajäsen)
l Kiusaamistapausten selvittelystä vastaava
l Opiskelijahuoltoryhmän kokousaikataulu ja kokouksen aihe 

(esim. vuositaso tai ryhmä)
l Opiskelijahuollon (=koko koulu) erityiset painopisteet/kehitysalueet tänä 

lukuvuonna
l Opiskelijahuoltoryhmän työskentelyn erityiset painopisteet/kehitysalueet 

tänä lukuvuonna
l Opiskelijahuollon ja OHR:n työskentelyn arviointisuunnitelma
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