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YHTEISÖLLISEN OPISKELUHUOLLON TOTEUTTAMINEN 
 
Koulutuksen järjestäjällä on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Yhteisöllinen 
opiskeluhuolto on suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, jolla huolehditaan yhteisön toimintakyvystä myös on-
gelma- ja kriisitilanteissa. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki oppilaitoksen toimijat. Yhteisöllistä opiskelu-
huoltotyötä koordinoi opiskeluhuollon työryhmä ja sen toteuttamisesta vastaavat toimipisteiden hyvinvointiryhmät. 
 
Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion yhteisöllisen opiskeluhuollon periaatteita ovat osallistavuus, ennaltaeh-
käisevyys, ohjauksellisuus ja esteettömyys.  
 
Yhteisöllisyyden edistäminen 

Savon ammattiopistossa ja Varkauden lukiossa on käytössä yhteisöllisyysvuosikello, joka ohjaa toimipisteittäin erilais-
ten yhteisöllisten tapahtumien ja toimintojen järjestämistä. Opiskeluhuollon työryhmä vastaa vuosikellon päivittämi-
sestä. Vuosikellon mukaista toimintaa koordinoivat toimipisteiden hyvinvointiryhmät.  
 
Ryhmäytyminen 

Opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja ryhmäytyminen ovat tärkeitä opiskeluviihtyvyyden lisäämiseksi ja opintojen 
keskeyttämisten vähentämiseksi. Tutoropettajalla on tärkeä rooli opiskelijoiden ryhmäytymisen mahdollistajana ja tu-
kijana erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Tutoropettaja saa halutessaan tukea opiskeluhuoltohenkilöstöltä, jolle ryh-
mäytymiseen osallistuminen on osa opiskeluhuoltohenkilöstön yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Ryhmäytymistä ja 
muuta yhteisöllistä toimintaa voi suunnitella myös yhdessä nuorten palveluverkostojen toimijoiden kanssa, esim. seu-
rakunnat ja kuntien nuorisotyö.  
 
Opiskelijakuntatoiminta 

Kaikki Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan, joka valitsee keskuudestaan 
Salkku ry:n hallituksen. Opiskelijakunta edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistu-
mista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Opiskelijakunta ottaa kantaa, on kuul-
tavana ja antaa lausuntoja yleisissä opiskeluun sekä opiskelijoiden etuihin ja olosuhteisiin liittyvissä asioissa oppilaitok-
sessa ja sen sijaintipaikkakunnilla. Opiskelijakuntatoimintaan osallistuville järjestetään koulutusta opiskelijakuntatoi-
minnasta.  

 
Ryhmänvanhin ja luokkien puheenjohtaja -toiminta 
Ryhmänvanhin (ammatillinen koulutus) ja luokkien puheenjohtaja (lukio) -toiminta lisäävät opiskelijoiden osallisuutta ja 
kuulemista opiskelua koskevissa asioissa. Opiskelijaryhmä valitsee keskuudestaan edustajan lukuvuodeksi kerrallaan. 
Koulutuspäälliköt (lukiossa opinto-ohjaaja) kutsuvat ryhmänvanhimmat koolle t o i m i p i s t e i t t ä i n  / aloittain 
säännöllisesti lukuvuoden aikana. 
 
Tutor-toiminta    
 
Tutor-toiminta on osa yhteisöllisyyttä ja sen edistämistä. Tutorit ovat aiemmin aloittaneita opiskelijoita, jotka osallistu-
vat uusien opiskelijoiden opintoihin perehdyttämiseen ja tukemiseen. Tutortoimintaa ohjaavat opinto-ohjaajat ja tuto-
reille järjestetään säännöllisesti tutorkoulutusta ja kokouksia. Oppilaitoksessa toimii myös koulutettuja KV-tutoreita, 
joiden tehtävänä on olla vertaistukena kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. 
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Monialainen yhteistyö  

Opiskelijan tuen tarpeen tunnistamiseksi ja tuen järjestämiseksi oppilaitoksessa tehdään moniammatillista yhteistyötä 
eri toimijoiden kesken. Opintojen alussa kartoitetaan ne opiskelijat, joilla mahdollisesti saattaa olla tuen tarpeita jo 
opintojen aloittamisen vaiheessa. Nämä opiskelijat ohjataan tarvittaessa tuen piiriin.  

Opinto-ohjaajat, erityisopettajat, ja opiskeluhuoltohenkilöstö painottavat aloittavien opiskelijoiden infoissaan opiskeli-
joiden oma-aloitteisuutta tarvitsemansa tuen saamiseksi ja kannustavat ottamaan yhteyttä, jos opinnoissa ilmenee 
hankaluuksia.     
 

Alueellinen verkostotyö 

Alueelliset moniammatilliset opiskeluhuollon yhteistyöverkostot kokoontuvat seutukunnittain kerran tai kahdesti luku-
vuodessa. Kokouksiin kutsutaan mm. opiskeluhuollon, mielenterveys- ja päihdehuollon, sosiaali- ja terveystoimen, 
nuorisotoimen, TE-toimiston / Ohjaamon, poliisin ja opiskelijoille kohdennettujen hankkeiden toimijoita. Opiskeluhuol-
lon yhteistyöverkosto luo mahdollisuuden alueen eri toimijoiden ja oppilaitoksen työntekijöiden ajankohtaiselle vuoro-
puhelulle. Tavoitteena on keskustella ajankohtaisista opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista ja kehittää alueen 
verkostoyhteistyötä palvelemaan opiskelijoita. Ryhmän kutsuu koolle koulutuksen järjestäjä yhteistyössä muiden toi-
mijoiden kanssa. 

 
Työkyvyn ylläpitäminen ja Ammattiosaajan työkykypassi 

 
Kaikkiin ammatillisiin opintoihin sisältyy opintoja, joilla on työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyviä tavoitteita. 
Ammattitaitovaatimuksiin kuuluu terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn liittyvän osaamisen kartuttamista eri-
laisissa oppimisympäristöissä. Savon ammattiopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiosaajan työky-
kypassi. Työkykypassin avulla opiskelija saa tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvin-
voinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen niin, että työhyvinvoinnin ylläpitäminen on osa elämäntapaa. Lisätietoa 
Ammattiosaajan työkykypassista osoitteessa https://www.tyokykypassi.fi/opiskelijalle/  
 

Esteettömyys ja tapaturmien ehkäisy 
 
Jokaiselle koulutukseen valitulle pyritään varmistamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen, osaamisen hank-
kimiseen, jatko-opintoihin tai työllistymiseen hänen oppimisedellytyksiensä mukaisesti. Otamme opiskelijan yksilölli-
set tarpeet huomioon heti opintojen alkuvaiheesta lähtien. Kannustamme opiskelijaa osallistumaan itse aktiivisesti 
oma oppimisprosessinsa suunnitteluun HOKSin teon yhteydessä. 
 
Kaikki opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen järjestyssääntöihin, jotka koskevat työjärjestyksen mukaista opetusta 
oppilaitoksessa ja työelämässä sekä oppilaitoksen järjestämiä tilaisuuksia, matkoja, jne.  Kaikessa toiminnassa sovelle-
taan yleisiä turvallisuutta sekä palo-ja työsuojelua koskevia säännöksiä. Opiskelijoita ohjataan noudattamaan turvalli-
suudesta ja työsuojelusta annettuja ohjeita sekä käyttämään työturvallisuuden edellyttämiä henkilökohtaisia suojavä-
lineitä. Vahingoista sekä vahinkovaarasta tai -uhkasta ilmoitetaan välittömästi oppilaitoksen henkilökunnalle.  
 
Savon koulutuskuntayhtymässä on kaikkia sen omistamia kiinteistöjä koskeva turvallisuusohje, joka antaa ohjeet uu-
dis- ja peruskorjaushankkeiden suunnitteluun oppilaitosrakennuksien turvallisuusratkaisuista. Rakennuksiin ja sen eri 
tiloihin pääsyn ja niissä toimimisen on oltava esteetöntä. Huomioitavia esteettömyyden osa-alueita ovat liikkumisen, 
näkemisen ja kuulemisen esteettömyys. Oppilaitosrakennusten turvallisuus uudis - ja saneerauskohteissa 2019.pdf 
(sharepoint.com) 
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Opiskeluun liittyvät matkat ja kuljetukset 
Järjestyssäännöt ulottuvat myös koulumatkoihin. Koulutukseen liittyvien matkojen osalta oppilaitoksessa noudatetaan 
käytäntöä, jossa henkilökunta on ensisijainen taho kuljettamaan opiskelijoita. Koulumatkat eivät ole varsinaista koulun 
toimintaa, mutta opiskelijat ovat vakuutettuja myös koulumatkojen osalta ryhmätapaturmavakuutuksella, joka on 
opiskelijoiden lisäturvavakuutus. Vakuutus korvaa tapaturmat, jotka sattuvat kouluajalla luokkamuotoisessa opetuk-
sessa, liikuntatunneilla, tauoilla sekä opiskelijan osallistuessa oppilaitoksen suunnitelman mukaisiin yhteisiin tapahtu-
miin, tutustumiskäynteihin ja tilaisuuksiin. 
  
Oppimisympäristöjen terveellisyyden, turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tarkastaminen 
 
Savon ammattiopistossa ja Varkauden lukiossa toteutetaan oppimisympäristöjen terveellisyyden, turvallisuuden ja 
koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tarkastukset kolmen vuoden välein. Tarkastukset ovat lakisääteisesti kuntien 
opiskeluterveydenhuollon vastuulla. Oppimisympäristöt tarkastetaan viranomaisten ja toimijoiden yhteistyönä; niihin 
osallistuvat kuntien ympäristöterveystarkastajat, opiskeluhuolto, opiskelijoiden edustus sekä oppilaitoksen toimijoita. 
Tarkastuksia koordinoivat toimipisteiden hyvinvointiryhmät, jotka vastaavat johtopäätöksistä, jatkotoimenpiteistä ja 
seurannasta sekä asioiden dokumentoinnista.  


