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Opiskelijahuollon toimikunta
10.4.2018
Harri Pölönen
opiskelijapalvelupäällikkö

Oppilaitospalvelut
RIVERIA.FI

Riverian opiskelijapalvelujen toiminnan esittely

RIVERIA.FI

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Yhtymävaltuusto
Tarkastuslautakunta

Yhtymähallitus
Kuntayhtymän johtaja, rehtori
Teknologia

Oppilaitospalvelut

Toimialajohtaja

Pedagoginen johtaja / Hallintojohtaja

Koulutuspäälliköt

Päälliköt

Maakunnalliset tiimit

Tiimit

Palvelut ja hyvinvointi
Toimialajohtaja

Koulutuspäälliköt

Maakunnalliset tiimit

Henkilöstö

Oppilaitoksella on koulutusyksiköt Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Valtimolla.
Oppilaitos järjestää koulutus- ja kehittämispalveluja jokaisessa jäsenkunnassa.
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Organisoituminen 1.1.2018
Teknologia -toimiala
• Teollisuus
• Rakentaminen
• Liikenne
• Luonto- ja ympäristö

Oppilaitospalvelut
• Opiskelijapalvelut
• Oppimisen
kehittämispalvelut
• Henkilöstöpalvelut
• Viestintä-, markkinointija myyntipalvelut
• Talouspalvelut
• Tilapalvelut
• Tietohallintopalvelut
• Ravitsemispalvelut

Palvelut ja hyvinvointi toimiala
• Liiketoiminta
• Hyvinvointi ja terveys
• Kasvatus ja kulttuuri
• Palvelutoiminta

Joensuu | Kitee | Lieksa | Nurmes | Outokumpu | Valtimo
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Oppilaitospalvelut / pedagogiset palvelut
OPISKELIJAPALVELUT

OPPIMISEN
KEHITTÄMISPALVELUT

Opiskelijapalvelupäällikkö

Pedagoginen johtaja

Harri Pölönen

Jatta Herranen

Opiskelijahallinto

Asuntolatoiminta

Henkilöstön kehittämispäällikkö
Jaana Homanen

VIESTINTÄ-, MARKKINOINTI- JA
MYYNTIPALVELUT
Viestintä-, myynti- ja
markkinointipäällikkö
vs. Arto Korhonen (Anne
Karppinen)

Pedagogiset prosessit

Henkilöstöhallinto

Viestintä ja markkinointi

eRiveria

Henkilöstön osaamisen
kehittäminen ja
työhyvinvointi

Koulutuksen myynti

Digipeda

Henkilöstösuunnittelu ja
-rekrytointi

Kesäyliopisto

Y-opinnot

Hanketoiminta

Kv-vienti

Opiskeluhuolto
Ohjaus

HENKILÖSTÖPALVELUT

Opiskelijatoiminta
Kv-toiminta
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Opiskelijapalvelut…
• Priimus, Wilma, Kurre
• Opintotoimistot ( 23 opintosihteeriä)

•
•
•
•

1 asiantuntija

• Erityinen tuki (6kpl), kuraattorit (5 kpl)
• Terveydenhoitajat ja psykologit (SiunSote)

• Osa erityisopettajista tiimeissä
• Opiskeluhuollon järjestäminen 2018-2019?
• Toimintatavat ja resursointi…?

Ohjauspalvelut

• Opinto-ohjaus ( 9 opinto-ohjaajaa)
• Ura- ja työelämäpalvelut ( 2,5 uraohjaajaa)

• Osa opinto-ohjaajista tiimeissä
• Jatkuva haku, sisäiset siirtymät?
• Opinto- ja uraohjaus 2018-2019?

Opiskelijahallinto
3 asiantuntijaa
Opiskeluhuolto

hakeutuminen, jatkuva haku …
opiskelijamäärät, tilastot, todistukset
Opintotoimistot opiskelijarajapinnassa (24/7)
(HOKS, totsut, lukuvuoden suunnittelu)
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Opiskelijapalvelut…
Asuntolaohjus

• 8 asuntolaa, 9 asuntolaohjaajaa

Kansainvälisyys

• Opiskelijaliikkuvuus
• Henkilöstöliikkuvuus
• Koulutusvienti

1 asiantuntija
Opiskelijatoiminta
1 asiantuntija

• Pyro; opiskelijakunnan hallitus
• Seutukunta ja kampuskohtainen toiminta

n. 10 % opiskelijoista asuu asuntolassa
yhteistyö asuntolan ja tiimien välillä
asuntolassa asuvien opiskelijoiden
asioiden käsittely OTR:ssä säännöllisesti

•
•
•

•
•

toiminnan organisointi …
KV –strategia; kaikista tutkinnoista ja

toimipisteistä mahdollisuus, kotikansainvälistyminen, kieli- ja kulttuuriopinnot

• toiminnan organisointi…
• Osallisuus ja vaikuttamisen muodot…
• Miten aikuiset mukaan opiskelijakuntaan?
• Opiskelijakuntaa ohjaava opettaja?
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Asuntolat Riveriassa
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Opiskelijapalvelut…
2 – tutkinnon
opinnot Joensuussa

• n. 300 opiskelijaa
• koordinoiva opinto-ohjaaja ja
opintosihteeri (50%)

• yhteistyössä Joensuun lyseon lukion
aikuislinjan kanssa
• Aikuisille 2 – tutkintoa ? / Jatkuvassa
haussa tulleiden 2 tutkintoa?
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Riverian opiskeluhuoltoryhmien organisoituminen
1.1.2018 alkaen
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Opiskelijahuoltoryhmät Riveriassa
Opiskeluhuollon toimikunta 2018-2020
Oppilaitoskohtainen
opiskeluhuoltoryhmä
Opiskelun tuen ryhmä
Opiskelijahuollon
asiantuntijaryhmä
RIVERIA.FI

Maakunnallinen opiskeluhuollon
toimikunta (opiskeluhuollon ohjausryhmä)

Opiskelijahuoltoryhmät Riveriassa

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä
Opiskelun tuen ryhmä

Maakunnallinen opiskeluhuollon toimikunta – PKKY-taso

Opiskelijahuollon asiantuntijaryhmä

> Maakunnallisen opiskeluhuollon ohjausryhmän tehtävänä on vastata PKKY:n

opiskelijahuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja
arvioinnista.

> Ohjausryhmään nimetään edustajat oppilaitoksen sijaintikunnista, koulutuksen
järjestäjän edustaja, opiskeluhuollon edustajat, opettajien ja opiskelijoiden
edustaja. Ohjausryhmän jäsenet nimetään strategiakaudeksi.
> Kuntayhtymän hallitus nimeää monialaiseen opiskelijahuollon ohjausryhmään
vähintään 10 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää
valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
> Ohjausryhmän esittelijänä toimii pedagoginen johtaja.
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Maakunnallinen opiskeluhuollon toimikunta
(opiskeluhuollon ohjausryhmä)

Opiskelijahuoltoryhmät Riveriassa
Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä

Opiskelun tuen ryhmä

Opiskelijahuollon asiantuntijaryhmä

> vastaa oppilaitoksen yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista.
> vastaa oppilaitoskohtaisen opiskeluhuollon toimintasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä.
> valmistelee maakunnallisessa toimikunnassa käsiteltäviä asioita, toimii informaatio-ohjauksen ja
opiskeluhuollon toimijoiden keskinäisenä kehittämisen foorumina.
> Jäsenet: toimialajohtaja, koulutuspäällikkö, opettaja, vastaava kuraattori, erityisopettaja, opintoohjaaja, psykologi, terveydenhoitaja, ammatillinen ohjaaja, asuntolanohjaaja sekä tarvittaessa
oppilaitoksen turvallisuuspäällikkö.
> Ryhmän koostumuksessa huomioidaan eri toimialat, tehtävät ja paikkakunnat.
> Ryhmän kutsutaan myös opiskelijoiden ja huoltajien edustajat. Ryhmällä on myös mahdollisuus
käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.
> Opiskelijapalvelupäällikkö, opiskelijahuollon koordinaattori ja opiskelijatoiminnan kehittäjä
toimivat ryhmässä viran / tehtävän puolesta.
> Oppilaitoskohtaisen opiskelijahuoltoryhmän toiminnasta vastaa opiskelijapalvelupäällikkö; kutsut,
esityslistat, muistiot ja sovittujen toimenpiteiden toteutuksen johtaminen yhdessä muiden
vastuuhenkilöiden kanssa.
> Ryhmä kokoontuu vähintään 4 kaksi kertaa vuodessa.
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Varsinainen jäsen

Tehtävä:

Jari Jolkkonen
Aki Hankilanoja
Anne Tolvanen
Marjut Eerola
Ruuska Tarja
Kattelus Anu
Timo Kolehmainen
Jarkko Timoskainen
Toni Niemeläinen
Päivi Pesonen-Anttonen
Jouko Pakarinen?
Henna Mononen

toimialajohtaja
koulutuspäällikkö
opettaja
vastaava kuraattori
erityisopettaja
opinto-ohjaaja
ammatillinen ohjaaja
asuntolaohjaaja
turvallisuuspäällikkö
terveydenhoitaja
psykologi
opiskelija
huoltaja

Vakinaiset jäsenet:
Harri Pölönen
Anu Häikiö
Janne Lilja
Kaija Sivonen

Opiskelijapalvelupäällikkö
Opiskelijahuollon koordinaattori
Opiskelijatoiminnan kehittäjä
sihteeri

Henkilökohtainen
varajäsen
Reijo Härkönen
Kari Viljakainen
Tiina Reis
Tiina Ahvalo
Saari-Järvelin Tuula
Paldan Eine
Mika Kukkasniemi
Emilia Erola
Petri Kytö
Päivi Tuunanen
Jenna Niemeläinen
Anu Häikiö
Harri Pölönen
Anu Häikiö
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Maakunnallinen opiskeluhuollon
toimikunta (opiskeluhuollon ohjausryhmä)

Opiskelijahuoltoryhmät Riveriassa

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä
Opiskelun tuen ryhmä

Opiskelun tuen ryhmä (OTR)

Opiskelijahuollon asiantuntijaryhmä

> voi olla osaamiskokonaisuus-, tutkinto-, kampus- tai seutukuntakohtainen.
> kehittää, toteuttaa ja seuraa omalla vastuualueellaan ennaltaehkäisevää opiskeluhuoltoa.
> tehtävänä on käsitellä opiskelun tukeen ja opintojen sujuvuuteen liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja
toimintatapoja oppilaitoksessa yhdessä linjattujen periaatteiden ja käytössä olevien
toimintamallien mukaisesti kuten esim.
• yhteisöllisen opiskelijahuollon toimintatavat, poissaolot, hoksit, opintojen etenemättömyys ja mahdollinen
kiusaaminen.

> Toiminnan tulee olla säännöllistä (kokous n. kerran 2 viikossa), suunnitelmallista ja kaikki
opiskelijat/opiskelijaryhmät kattavaa.
> Opiskelun tuen ryhmän toiminnasta vastaa koulutuspäällikkö;
• kutsut, esityslistat, muistiot ja sovittujen toimenpiteiden toteutuksen johtaminen yhdessä muiden
koulutuspäälliköiden kanssa.
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Maakunnallinen opiskeluhuollon toimikunta
(opiskeluhuollon ohjausryhmä)

Opiskelijahuoltoryhmät Riveriassa
Opiskelun tuen ryhmä (OTR)

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä

Opiskelun tuen ryhmä

Opiskelijahuollon asiantuntijaryhmä

> Jäsenet: koulutuspäällikkö, kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja,
ammatilliset ohjaaja ja asuntolan-ohjaaja.
> ryhmävalmentajat osallistuvat säännöllisesti opiskelun tuen ryhmän toimintaan yhdessä
suunnitellun aikataulutuksen, ohjelman ja toimintatavan mukaisesti.
• OTR kartoittaa ja käsittelee ryhmävalmentajien kanssa pedagogisen toiminnan ja opiskelijaryhmien
huolen aiheet.
• Kokouksessa sovitaan, miten havaittujen yksilöllisten huolien työstämistä jatketaan.

> Ryhmässä ei voida käsitellä yksittäisen opiskelijan henkilökohtaisia opiskelijahuollollisia asioita.
Jos tarvetta ilmenee, joku ryhmän jäsenistä voi käynnistää tapauskohtaisen asian käsittelyn ja
kutsua koolle opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän.
> Lupa asioiden käsittelyyn pyydetään aina kirjallisesti asianomaiselta opiskelijalta.
> Ohessa alla linkki ohjeeseen kuulemisen toimintatavasta.
> http://pkkysharepoint/opiskelijapalvelut/opiskelijanopas/turvallinen_oppimisymparisto/PublishingImages/K
RIVERIA.FI
uuleminen tarkennettu ohje 092016.docx

Maakunnallinen opiskeluhuollon toimikunta
(opiskeluhuollon ohjausryhmä)

Opiskelijahuoltoryhmät Riveriassa
Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä
Opiskelun tuen ryhmä
Opiskelijahuollon asiantuntijaryhmä

> Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä vastaa tapauskohtaisesta opiskelijoiden asioiden käsittelystä.
> Aloitteen yksittäisen opiskelijan asian käsittelystä voi tehdä oppilaitos-/yksikkökohtainen
opiskelun tuen ryhmä, ryhmäohjaaja, opiskelija, opiskelijan huoltaja tai muu moniammatillisen
yhteistyön toimija.
> Yksittäisen opiskelijan asian käsittely opiskeluhuollon asiantuntijaryhmässä edellyttää opiskelijan
antamaa yksilöityä lupaa käsitellä hänen asioitaan kyseisessä asiantuntijaryhmässä.
> Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmässä on mukana pääsääntöisesti ne oppilaitoksen tai
yhteistyötahojen työntekijät, joille opiskelija on antanut luvan käsitellä hänen asioitaan sekä
opiskelija ja hänen huoltajansa.
> Tapauskohtaisesti nimetyssä asiantuntijaryhmässä sovitut toimenpiteet kirjataan
opiskelijahuollon kertomuksiin.
> Ryhmän toimintatavat eritellään tarkemmin Hyvinvointisuunnitelman osassa Opiskeluhuollon
asiantuntijaryhmä.
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§ 4 Opiskeluhuoltopalvelut ja uusi ammatillisen koulutuksen
lainsääntö Kenelle kuuluu ja mitä opiskeluhuoltopalveluja ?
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Kenelle kuuluu ja mitä opiskeluhuoltopalveluja ? – uusi lainsäädäntö
Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut
Oppisopimus
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opiskelijaruokailu

K

K

E

E

E

E

E

E

E

E

asuntolatoiminta /maksuton

K

K

K

K

K

K

K

E
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Opinto-ohjaus
Erityinen tuki
Mukautus
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Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut; uusi lainsäädäntö
Opinto-ohjaus / 61 § Oikeus saada opetusta ja ohjausta
>

Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai
koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee
opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi.

>

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta.

64 § Erityinen tuki ja mukautus
>

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee
pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten
ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja
valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

>

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen
ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista
osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia
voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen
välttämätöntä.

(66 § Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen)
>

kohtuuttomuus, terveydentila, vamma….
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Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
>

Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää.
Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja.

>

Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta,
lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta ( ml. Valma –koulutus)

>

”Opiskeluhuoltoon sisältyvät psykologi- ja kuraattoripalvelut laajenivat 1.1.2018 alkaen myös ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa oleville
oppisopimusopiskelijoille. Oppisopimusopiskelijoille ei kuitenkaan kuulu terveydenhuoltolain mukaiset palvelut. Oppisopimusopiskelijat ovat
päätoimisia työllisiä, joten he kuuluvat työterveyshuollon piiriin.”

103 § Asuntolatoiminnan järjestäminen
>

Koulutuksen järjestäjällä voi olla opiskelijoille tarkoitettu asuntola. Asuminen koulutuksen järjestäjän asuntolassa on opiskelijalle maksutonta.

>

Koulutuksen järjestäjä voi hyväksyä asuntolaa varten järjestyssäännöt, joilla edistetään asumisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Järjestyssäännöissä voidaan antaa asuntolan turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja
asianmukaisesta käyttäytymisestä.

>

Koulutuksen järjestäjä päättää asuntolapaikan myöntämisen perusteista. Asuntolapaikan myöntämisessä on sovellettava yhdenvertaisia
myöntämisperusteita ja otettava huomioon opiskelijan tarve asuntolapaikalle. Myöntämisperusteet tulee ilmoittaa asuntolapaikkaa hakeville
etukäteen.

>

Asuntolapaikka myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään opintojen keston ajalle.

>

Mitä 103 §:n 2 momentissa ja tämän pykälän 1 momentissa säädetään, ei sovelleta työvoimakoulutuksessa eikä henkilöstökoulutuksessa
olevaan opiskelijaan
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Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut
100 § Oikeus maksuttomaan ruokailuun
>

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan
ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan
läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Opiskelijalla on edellä säädetyn lisäksi oikeus myös
muuhun maksuttomaan päivittäiseen ruokailuun koulutuksessa, joka on järjestämisluvan mukaisesti järjestetty
sisäoppilaitosmuotoisesti sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävissä perustutkinnoissa, joissa osaamisen
hankkiminen edellyttää läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa tavanomaista työpäivää
pidemmän ajan.

>

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta oppisopimuskoulutuksessa, työvoimakoulutuksessa eikä
henkilöstökoulutuksessa olevaan opiskelijaan.
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Kenelle kuuluu ja mitä opiskeluhuoltopalveluja ? – uusi lainsäädäntö
Ohjaus- ja opiskelijahuollollisiin palveluihin oikeutetut opiskelijat Riveriassa (alustava tilanne 11.2.2018)
Oppisopimus
Opinto-ohjaus
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EAT
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AT

EAT
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50

4546

450

129

252

187

83

31

10

718

9

0

Erityinen tuki
Mukautus

?

EAT

yhteensä
5738
727

?

Terveydenhoitajat

50

4546

4596

Lääkäripalvelut

50

4546

4596

Kuraattoripalvelut

50

4546

252

4848

Psykologipalvelut

50

4546

252

4848

opiskelijaruokailu

50

4546

4596

asuntolatoiminta /maksuton
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Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut / Valtimo
Valma
Opinto-ohjaus
Erityinen tuki
Mukautus

PT
172
11
?

Terveydenhoitajat
Lääkäripalvelut
Kuraattoripalvelut
Psykologipalvelut

172
172
172
172

opiskelijaruokailu
asuntolatoiminta /maksuton

172

Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut / Lieksa
AT
21
0

EAT
2
0

PT
2
?

2
2

Oppisopimus
AT
EAT
2

PT

TVP
AT

EAT

yhteensä
199
11

Valma
Opinto-ohjaus
Erityinen tuki
Mukautus

PT
285
38
?

172
172
174
174

Terveydenhoitajat
Lääkäripalvelut
Kuraattoripalvelut
Psykologipalvelut

285
285
285
285

172

opiskelijaruokailu
asuntolatoiminta /maksuton

285

AT
1
0

EAT
0
0

PT
5

Oppisopimus
AT
EAT
0
15

PT

TVP
AT

EAT

?

yhteensä
306
38

285
285
290
290

5
5

285

Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut / Kitee
Valma
Opinto-ohjaus
Erityinen tuki
Mukautus

PT
213
30
?

Terveydenhoitajat
Lääkäripalvelut
Kuraattoripalvelut
Psykologipalvelut

213
213
213
213

opiskelijaruokailu
asuntolatoiminta /maksuton

213

AT
1
0

EAT
0
0

PT
10
?

10
10

Oppisopimus
AT
EAT
0
0

PT

TVP
AT

EAT

yhteensä
224
30

213
213
223
223
213
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Kenelle kuuluu ja mitä opiskeluhuoltopalveluja ? – uusi lainsäädäntö
Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut / Niittylahti

Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut / Outokumpu
Valma
Opinto-ohjaus
Erityinen tuki
Mukautus

PT
506
69
?

Terveydenhoitajat
Lääkäripalvelut
Kuraattoripalvelut
Psykologipalvelut

506
506
506
506

opiskelijaruokailu
asuntolatoiminta /maksuton

506

AT
34
0

EAT
5
0

PT
0

Oppisopimus
AT
EAT
0
3

PT

TVP
AT

EAT

0
0

yhteensä
548
69

Opinto-ohjaus
Erityinen tuki
Mukautus

PT
306
88
?

Terveydenhoitajat
Lääkäripalvelut
Kuraattoripalvelut
Psykologipalvelut

306
306
306
306

opiskelijaruokailu
asuntolatoiminta /maksuton

306

PT
91
19
?

506
506
506
506

Terveydenhoitajat
Lääkäripalvelut
Kuraattoripalvelut
Psykologipalvelut

91
91
91
91

506

opiskelijaruokailu
asuntolatoiminta /maksuton

91

AT
18
0

EAT
0
0

PT
6

Oppisopimus
AT
EAT
0
0

PT

TVP
AT

EAT

?

yhteensä
149
53

91
91
97
97

6
6

91

Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut / Jukolankatu

Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut / Niskala
Valma

Opinto-ohjaus
Erityinen tuki
Mukautus

Valma
34
34

AT
38
6

EAT
7
0

PT
20
?

20
20

Oppisopimus
AT
EAT
18
13

PT

TVP
AT

EAT

Opinto-ohjaus
Erityinen tuki
Mukautus

PT
209
46
?

306
306
326
326

Terveydenhoitajat
Lääkäripalvelut
Kuraattoripalvelut
Psykologipalvelut

209
209
209
209

306

opiskelijaruokailu
asuntolatoiminta /maksuton

209

yhteensä
402
94

Valma

AT
0
0

EAT
0
0

PT
16

Oppisopimus
AT
EAT
0
0

PT

TVP
AT

EAT

?

yhteensä
225
46

209
209
225
225

16
16

209
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Kenelle kuuluu ja mitä opiskeluhuoltopalveluja ? – uusi lainsäädäntö
Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut / Otsola
Valma
Opinto-ohjaus
Erityinen tuki
Mukautus

PT
768
159
?

Terveydenhoitajat
Lääkäripalvelut
Kuraattoripalvelut
Psykologipalvelut

768
768
768
768

opiskelijaruokailu
asuntolatoiminta /maksuton

768

AT
0
0

EAT
0
0

PT
0

Oppisopimus
AT
EAT
0
0

PT

TVP
AT

EAT

768
768
768
768

0
0

768

Ohjaus- ja opiskelijahuollolliset palvelut / Kaislakatu
Valma
Opinto-ohjaus
Erityinen tuki
Mukautus

PT
291
8
?

Terveydenhoitajat
Lääkäripalvelut
Kuraattoripalvelut
Psykologipalvelut

291
291
291
291

opiskelijaruokailu
asuntolatoiminta /maksuton

291

AT
208
4

EAT
22
0

PT
63
?

63
63

Oppisopimus
AT
EAT
51
35

PT

TVP
AT

EAT

yhteensä
768
159

yhteensä
670
12

291
291
354
354
291
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Opiskeluhuollon
toimikunta
10.4. 2018
Anu Häikiö

RIVERIA.FI

Määräys OPH-2852018
Voimassa 16.3. 2018 alkaen

RIVERIA.FI

> Uusi määräys opiskeluhuollon periaatteista on tullut voimaan
15.3. 2018 alkaen
http://www.oph.fi/download/189927_Maarays_OPH-2852018_Opiskelijahuollon_keskeiset_periaatteet_ja_tavoitteet_s.pdf

> Määräys perustuu lakiin 531/2017,9§ ja asetukseen
1287/2013, 13§
> Opiskeluhuollon kokonaisuus on kuvattava määräyksen
mukaisesti
Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

RIVERIA.FI

Määräys OPH-285-2018, velvoittava
Opiskeluhuollon keskeiset
periaatteet ja tavoitteet sekä
opiskeluhuoltosuunnitelman
laatiminen ammatillisessa
koulutuksessa
Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

RIVERIA.FI

Mitä koulutuksen järjestäjän
opiskeluhuollolla tarkoitetaan?
Toimintaa, jonka
avulla yhteisöllisyyttä
ja opiskelijan ja
huoltajan osallisuutta
tuetaan

Ehkäistään
syrjäytymistä ja
edistetään
oppilaitosyhteisön
hyvinvointia

Edistetään
mielenterveyttä

Tuetaan yksilöllistä
hyvinvointia

Lisäksi tuetaan oppimista,
tunnistetaan, lievennetään ja
ehkäistään mahdollisimman
varhain oppimisen esteistä,
oppimisvaikeuksia
ja opiskeluun liittyviä muita
ongelmia

Terveellinen ja
turvallinen sekä
esteetön
oppimisympäristö

Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

RIVERIA.FI

Mitä opiskeluhuoltosuunnitelman
tulee sisältää?
1. Opiskeluhuollon kokonaistarpeen arviointi ja käytettävissä olevat
opiskeluhuoltopalvelut
2. Opiskeluhuollon kokonaisuus: Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja
yksilöllinen opiskeluhuolto (sisältäen kriisisuunnitelman ja
päihdetoimintaohjeen)
3. Yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa
4. Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja
häirinnältä
5. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuminen ja seuranta (omavalvonta ja
käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut)
Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

RIVERIA.FI

2. Opiskeluhuollon kokonaisuus
1. Yhteisöllinen opiskeluhuolto
2. Yksilöllinen opiskeluhuolto (kuraattori, terveydenhoitaja ja
psykologi)

Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

RIVERIA.FI

2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto,
kriisisuunnitelma
> Kriisisuunnitelma tulee valmistella yhteistyössä tarvittavien
viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja
kriisitilanteita koskevat ohjeistukset seuraavasti:
Yhteistyössä Siun soten asiantuntioijden kanssa:
1. kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen
2. johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako erilaisissa
kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa,
3. koulutuksen järjestäjän sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen sekä
viestinnänperiaatteet
Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

RIVERIA.FI

4. suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen
henkilöstölle opiskelijoille, huoltajille ja yhteistyötahoille
5. toimintatavat erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa ja
oppilaitoksen turvallisuutta koskevien ohjeiden
yhteensovittaminen (pelastussuunnitelma ja muut
turvallisuusohjeet)
6. psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen ja
toimintavalmiuksien ylläpitäminen
8. suunnitelman arviointi ja päivittäminen
Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

RIVERIA.FI

Yhteisöllinen opiskeluhuolto,
päihdetoimintaohje
Yhteistyössä Siun soten terveydenhoitajien kanssa:
> Opiskeluterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa laadittavat
kirjalliset toimintaohjeet tupakoinnin, nuuskaamisen sekä
päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi, päihdeongelmiin
puuttumiseksi ja päihdeongelmaistien hoitoon ohjausta varten

Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

RIVERIA.FI

2. Opiskeluhuolto,
Yksilökohtainen opiskeluhuolto
> Opiskeluhuoltosuunnitelmassa tulee määritellä opiskelijoiden
käytettävissä olevat yksilökohtaisen opiskeluhuollon
toteuttamistavat ja yhteistyö opiskelijan terveyden,
hyvinvoinnin sekä opintojen edistämiseksi ja seuraamiseksi
sekä tarvittavien yksilöllisten tukitoimien järjestämiseksi.
> Kuraattori- ja psykologitoiminta (Siun soten kanssa tulee tehdä
yhteistyötä erityisesti psykologien työn kuvaamisen osalta)

Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

RIVERIA.FI

> monialaisen asiantuntijaryhmän asettaminen sekä sen toimintatavat ja
käytänteet
> menettelytavat yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelyssä
monialaisessa asiantuntijaryhmässä
> opiskeluhuoltokertomusten laatiminen ja säilytys (sovittava
kirjaamiskäytänteet Wilmassa psykologien ja terveydenhoitajien osalta
monialaisen asiantuntijaryhmän jäseninä)
> yhteistyö opiskelijahuollon palveluiden kanssa henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnassa
> terveystarkastusten ja muun opiskeluterveydenhuollon toteuttamisessa
tarvittava yhteistyö (sovittava Siun soten kanssa, kuka kutsuu koolle?)
> opiskelijoiden terveydentilan tai toimintakyvyn muutoksista johtuvien ja
muiden ongelmien varhaista tunnistamista edistävät toimenpiteet,
Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

RIVERIA.FI

Yksilöllinen opiskeluhuolto

Yhteistyössä terveydenhoitajien kanssa:

> opiskelijan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen
järjestäminen oppilaitoksen työpäivän aikana
> opiskeluterveydenhuollon sairaanhoitopalveluiden järjestämistapa ja ohjaus niihin
hakeutumiseksi,
> tarvittava yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten palvelujen ja
yhteistyökumppaneiden kanssa (kuten erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, poliisi,
nuorisotoimi)
> yhteistyö perusopetuksen, tutkintokoulutuksen, ammatilliseen koulutukseen
valmentavien koulutusten, työpajatoiminnan sekä sairaalaopetuksen yhteydessä
sekä jatko-opintojen suunnittelussa
> opiskeluhuollon tuki ja ohjaus kurinpitorangaistusten tai opiskeluoikeuden
peruuttamisprosessin tai sen uhan yhteydessä.
Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //
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Ajankohtaista
10.4.2018
Iija Den Herder
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
www.siunsote.fi

PSYKOLOGIEN TERVEISIÄ
• Tosi tärkeää, että uusia toimia on saatu; nyt työmäärä yhtä
psykologia kohtaan tuntuu kohtuullisemmalta ja hallittavammalta
• Työskentely opiskelijan kanssa alkaa yleensä jollakin opintoihin
liittyvällä syyllä, mutta taustalla on useimmiten masennusta,
ahdistusta, paniikkihäiriöitä, arjenhallinnan vaikeutta
• Kaislakadulla työskentely ei ole vielä alkanut, eikä vielä ole tiedossa
millaista työskentely siellä tulee olemaan

www.siunsote.fi

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TERVEISIÄ
•

Yleistä
–
–
–

Tarvetta matalankynnyksen mielenterveyspalvelulle on
Vastaanotto Peltolan toimipisteeseen on ollut lämmin
Yhteistyö terveydenhoitajien ja kuraattoreiden kanssa ollut sujuvaa ja todella hyvää
•

•

–

Psykologille ohjaukset; mahd. tutkimusten ja vahvemman & pitkäaikaisemman tuen tarve.

–
–
–

tapaamiskerrat rajattu max 5 käyntiä.
ei yhtään turhaa tapaamista/lähetettä
pitkäaikaisempaa tukea ja apua tarvitsevan opiskelijan ”kannattelua” ennen 18v ikää ja saattaen siirtämistä Miepän palvelun
piiriin.
yleisimpiä syitä tapaamiseen tullessa: koulupoissaolot, ahdistus, viiltely, masennusoireilu, uupumus, huoliajattelu, heikot
tunnetaidot, muuttunut elämäntilanne.

yhteistyö opiskelijoiden kanssa

–

•
•

konsultaatiota th lle mielenterveyteen liittyvissä oireissa, yhteisiä arvioita nuorten tarvitsemasta avusta, tht sekä lähettäneet nuoria
että nuoren käynnin jälkeen varanneet tarvittaessa ajan lääkärille (lääkitysarvio)

Jatkossa
–
–

ryhmämuotoista tukea ja apua nuorten mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa(esim ahdistus ja masennus)
Yhä varhaisempi ohjaus sairaanhoitajan vastaanotolle

–

Toivon tämän alkavan heti pikimmiten, jotta saadaan tästä mallista vielä kokemusta tältä keväältä.

Avoimet ovet opiskelijoille 2 h/tiistai

www.siunsote.fi

TERVEYDENHOITAJIEN TERVEISIÄ
•
•

•
•
•

Osa opiskelijoista ei tule terveystarkastuksiin tai muille sovituille
vastaanottojoille. Joudumme lähettämään kutsun useaan kertaan.
Myös lääkäriaikoja jää käyttämättä. Muistutamme ajoista opiskelijoita wilma-ja
tekstiviesteillä. Tämä johtaa siihen, että lääkäriaikoja jää käyttämättä ja niitä ei ole
tarjolla kaikille tarvitseville. Lääkäriresurssit ovat tällä hetkellä niukemmat kuin
suositukset.
Kun ohjaamme opiskelijoita eri palveluiden piiriin, tieto asioiden etenemisestä ei tule
tietoomme. Osa ei mene järjestetyille ajoille tai tietoa hoidon päättymisestä ei tule
Jatkuva haku muuttaa terveydenhoitajien työnkuvaa ja on epäselvää, miten tieto
aloittavista opiskelijoista tulee terveydenhoitajien tietoon.
Yhteistyökäytänteet terveydenhoitajien, psykiatristen sairaanhoitajien ja psykologien
välillä ovat muotoutumassa, selkeää mallia ei ole vielä olemassa.

www.siunsote.fi

YHTEENVETOA
•

TULOSYYT

•

YHTEISTYÖ

•

JATKOSSA

– Koulupoissaolo, masennus, ahdistus, paniikkihäiriö, uupumus, arjenhallinnan
vaikeutta, viiltely, huoliajattelu, heikot tunnetaidot, muuttunut elämäntilanne
– Tuen tarvetta on!
– Sujuvaa, mukavaa
– Tiedotusta kaikista asioista puolin ja toisin tarvitaan
– Yhteistyökäytäntöjä on tärkeää kehittää
– Ryhmämuotoiset työmuodot
– Varhainen tuen tarjoaminen
– Riittävät resurssit
www.siunsote.fi

Kiitokset!
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
www.siunsote.fi

