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OPISKELUHUOLTORYHMIEN TOIMINTA, OPISKELUHUOLLON TARPEEN ARVIOINTI JA OPISKELUHUOLLOSTA TIEDOTTAMINEN
Opiskeluhuoltoryhmien toiminta
Opiskeluhuollon ohjausryhmä
Kuntayhtymän johtajan nimeämä koulutuksen järjestäjäkohtainen opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa yleisellä tasolla
opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta sekä arvioinnista. Ryhmän puheenjohtajana toimii opiskeluhuollosta vastaava apulaisrehtori. Ryhmään kuuluu opiskeluhuollon koordinaattori ja kuntien opiskeluhuollosta vastaavia henkilöitä. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
Opiskeluhuollon työryhmä
Opiskeluhuollon työryhmä vastaa käytännön tasolla Savon ammattiopiston sekä Varkauden lukion opiskeluhuollon
suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Rehtori nimittää työryhmän ja puheenjohtajana toimii
opiskeluhuollosta vastaava apulaisrehtori. Ryhmään kuuluvat oppilaitoksen omien asiantuntijoiden lisäksi kuntien
opiskeluhuollon edustajat. Ryhmän kokoonpanossa huomioidaan, että ryhmässä on edustus kaikilta sijaintipaikkakunnilta ja kaikista opiskeluhuollon ammattiryhmistä. Ryhmä laatii toiminnalleen vuosittaiset tavoitteet ja toimii yhteistyössä oppimispalvelujen ja oppilaitoksen ulkopuolisen opiskeluhuollon verkoston kanssa. Ryhmä kokoontuu neljä
kertaa lukuvuoden aikana.
Toimipisteiden hyvinvointiryhmät
Toimipisteittäin kokoontuva hyvinvointihuoltoryhmä käsittelee koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia koskevia asioita.
Ryhmä kokoontuu yksikkövastaavan tai koulutuspäällikön johdolla toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Ryhmään kuuluu toimipisteen opiskeluhuoltohenkilöstö, esimiehiä, opinto-ohjaajia sekä opiskelijaedustajat. Lisäksi ryhmään voi kuulua voi erityisopettajia, ohjaajia, seurakunnan työntekijöitä ja huoltajien edustaja jne. toimipisteen tarpeiden mukaisesti. Kokouksiin voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. Ryhmä koordinoi toimipisteen yhteisöllistä opiskeluhuoltoa
sekä yhteistyötä opiskeluhuollon palveluiden järjestämiseksi. Ryhmän tehtäviin kuuluu mm. toimipisteen yhteisöllisyysvuosikellon mukaisen toiminnan koordinointi sekä erilaisten opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien tiedonkeruiden ja tarkastusten järjestäminen ja niistä kertyvän tiedon mukainen kehittämistyö. Hyvinvointiryhmä sopii lukuvuoden ajalle
toimipisteen tarpeiden mukaisen määrän kokoontumisia niin, että kalenterivuoden viimeisessä kokouksessa ryhmä tekee oman toimintansa itsearvioinnin.
Opiskeluhuollon tarpeen arviointi ja omavalvonta
Savon ammattiopistossa ja Varkauden lukiossa kerätään opiskeluhuoltoa koskevaa tietoa seuraavilla välineillä:
• Amispalautteet opintojen aloitus- ja päättövaiheissa
• Opintojaksokohtaiset palautteet
• Kouluterveyskysely
• TEA-viisari
• Oppilaitoksen terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastukset
• Kuntien opiskeluhuollon palveluiden saatavuus- ja käyttötiedot
Tiedonkeruiden tulokset analysoidaan ja niiden perusteella tehdään kehittämissuunnitelmat. Tulokset käydään läpi toimipisteiden hyvinvointiryhmissä sekä henkilöstön ja opiskelijakunnan kanssa. Tuloksista tiedotetaan myös huoltajille ja
sidosryhmille. Laadittujen kehittämissuunnitelmien perusteella opiskeluhuollon työryhmä tekee esitykset tarvittavista
linjauksia koko oppilaitoksen opiskeluhuollon painopistealueiksi ja kehittämissuunnitelmiksi. Suunnitelmat käsitellään
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opiskeluhuollon ohjausryhmässä ja oppilaitoksen johtotiimissä. Opiskeluhuollon ohjausryhmä seuraa ja arvioi opiskeluhuollon suunnitelman toteutumista.
Opiskeluhuollon suunnittelun ja arvioinnin kokonaisuus
•
•
•

•

•

Opiskeluhuollon suunnittelusta ja arvioinnista vastaa opiskeluhuollon ohjausryhmä.
Opiskeluhuollon suunnittelun ja arvioinnin toimeenpanosta vastaa opiskeluhuollon työryhmä.
Koulutuksen järjestäjä ja kuntien opiskeluhuollon
toimijat arvioivat yhdessä opiskeluhuollon kokonaistarvetta ja käytettävissä olevia opiskeluhuoltopalveluita.
Tavoitteena on varmistaa palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja toiminnan tarkoituksenmukainen
kohdentaminen.
Suunnittelussa ja arvioidessa huomioidaan opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä opiskeluyhteisöön ja oppimisympäristöihin liittyvät tarpeet.

Suunnittelun ja arvioinnin tietopohja

Opiskeluhuollosta tiedottaminen
Opiskelijoille julkaistaan Wilmassa opiskelijan opas, johon on koottu keskeiset tiedot oppilaitoksen toiminnasta, opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä ohjaus- ja opiskeluhuoltopalveluista. Opiskelijan oppaassa tiedotetaan
opintososiaalisista eduista. Opasta ja sen sisältöä käsitellään tutorohjaajien tunneilla, joilla käydään läpi myös järjestysäännöt, työturvallisuuteen liittyvät asiat, poissaolo-ohjeistukset sekä muut toimintaohjeet. Opinto-ohjaajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, psykologit ja seurakunnan työntekijät jalkautuvat lukuvuoden alussa ryhmiin kertomaan toiminnastaan ja palveluistaan. Opiskelijoita tiedotetaan opiskeluhuollon palveluista ja alakohtaisista yhteystiedoista lukuvuoden alussa myös Wilma-viestien kautta.
Koulutuspäälliköt pitävät aloittaville opiskelijoille tilaisuuden, jossa esitellään oppilaitoksen toimintaan, turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita. Opiskelijoiden huoltajia tiedotetaan opiskeluhuollon
palveluista huoltajien illoissa, Wilman kautta sekä opiskelijan oppaassa. Oppilaitoksen henkilöstöä tiedotetaan opiskeluhuollon toiminnasta ja käytännöistä lukuvuoden suunnittelupäivissä, alakohtaisissa tiedostustilaisuuksissa ja koulutuksissa.
Opiskeluhuollosta, sen palveluista sekä yhteystiedoista tiedotetaan oppilaitoksen www-sivuilla.

