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1

OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) opiskeluhuoltosuunnitelma sisältää periaatteet ja käytänteet
opiskeluhuollon toteuttamisesta, ja se on laadittu yhteistyössä oppilaitoksen ja opiskeluhuollon palveluita tuottavien toimijoiden kanssa. Suunnitelman sisältö ja rakenne noudattavat Opetushallituksen
määräyksiä (Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet sekä opetustoimeen kuuluvan Opiskelijahuollon tavoitteet - Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen), ja sen perustana ovat mm. sijaintikuntien Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa määrätään oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman tekemisestä: ”Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma.” (Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013 13§).

1.1

MITÄ ON OPISKELUHUOLTO?

Opiskeluhuoltolain mukainen opiskeluhuolto koskee kaikkia ammatillisen perustutkinnon tai valmentavan koulutuksen (VALMA) opiskelijoita, myös työvoimakoulutuksena perustutkintoaan suorittavia
opiskelijoita (1287/2013, 1§). Tämän lisäksi opiskeluhuolto koskee oppivelvollisia, jotka suorittavat
ammattitutkintoa. Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden
oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön
hyvinvoinnista sekä oppimisympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuolto toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Ennaltaehkäisevän toiminnan tulee
olla opiskeluhuollon painopisteenä.

Opiskeluhuoltoon sisältyy yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Palveluiden järjestämisestä vastaa
oppilaitoksen sijaintikunta. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen
kanssa. Opiskeluhuolto kuuluu kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien työntekijöiden tehtäviin. Koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja oppimisympäristöjen turvallisuudesta.

1.2

OPISKELUHUOLLON KOKONAISTARVE ESEDUSSA

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on monialainen ammatillista perus- ja lisäkoulutusta antava toisen
asteen oppilaitos, jolla on toimipisteitä Mikkelissä ja Pieksämäellä. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelee vuosittain n. 2300 opiskelijaa. Esedussa annetaan koulutusta yhteensä seitsemällä
eri alalla:
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•
•
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Kulttuuriala
Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto
Luonnontieteet
Luonnonvara- ja ympäristöala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Tekniikan ja liikenteen ala

Ammatillisia perustutkintoja on Esedussa kaikkiaan 24. Lisäksi tarjoamme ammatilliseen koulutukseen
valmistavaa nivelvaiheen koulutusta (VALMA).

Etelä-Savon ammattiopistossa jokainen henkilökuntaan kuuluva tukee ja kannustaa omalla toiminnallaan opiskelijoita opiskeluun. Opiskeluhuollon palveluita tarjoavat kuraattorit, terveydenhoitajat, lääkärit ja psykologit. Tämän lisäksi oppilaitoksen opiskelijatoiminnan ohjaajat, opinto-ohjaajat, uraohjaaja, erityisopetuksen toimijat (laaja-alaiset erityisopettajat sekä alojen erityisopetusvastaavat) ja
asuntolanhoitajat tukevat opiskeluhuollon toteutumista tiiviissä yhteistyössä. Alojen opettajat toimivat opiskelijoita lähellä jokapäiväisessä työskentelyssä. Jokaiselle ryhmälle on nimetty vastuuohjaaja,
joka huolehtii ryhmänsä opintojen sujumisesta. Opiskelijoiden opinpolulla kohtaamiin haasteisiin pyritään vastaamaan eri asiantuntijoiden moniammatillisella yhteistyöllä. Lisäksi opiskeluhuollon toimijat
jalkautuvat aloille ja opiskelijoiden pariin mahdollisimman paljon, jolloin opiskelijan on helpompi lähestyä toimijoita.

Opiskeluhuollon toimijoiden kokemusten mukaan ammattiin opiskelevan nuoren tai aikuisen haasteina opiskeluissa näyttäytyy esimerkiksi opintoihin sitoutuminen. Sitoutumattomuuteen vaikuttavat
monenlaiset asiat. Peruskoulusta siirtyvien haasteena on oman alan löytyminen sekä ammatillisten
opintojen työelämän kaltainen opiskelu. Vastuunottaminen opinnoista ja omatoiminen opintojen hallinta on haasteellista. Lisäksi erityisen haastavia ovat opiskelijat, joiden terveydentila ei vastaa alalla
vaadittavaa terveyttä, jolloin joudutaan moniammatillisesti pohtimaan opiskelijan sijoittumista alan
työelämään ja mahdollisesti suuntautumista jollekin toiselle alalle.

Osalla ammatilliseen koulutukseen hakeutuvista opiskelijoista voi olla heikot oppimisen taidot peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä. Taustalla voi olla sitoutumattomuus peruskoulun aineiden opiskeluun tai oppimisvaikeudet. Opiskelijalla voi olla peruskoulun päättötodistuksessa yksilöllistettyjä oppiaineita muutamasta aineesta koko oppimäärän yksilöllistämiseen. Pienryhmistä tuleville opiskelijoille haasteen tuottaa ammatillisten opintojen suuret ryhmäkoot. Aikuisilla saattaa olla pitkä aika
edellisistä opinnoista, puutteita perusvalmiuksissa tai haastava elämäntilanne. Nämä yhdessä aiheuttavat alan kiinnostavuudesta huolimatta suuren haasteen opinnoissa menestymiselle.

Sosiaalisia haasteita, joita opintojen aikana käsitellään, ovat yksinäisyys, itsenäistymiseen liittyvät
haasteet, taloudelliset asiat (perheen tai opiskelijan) sekä lastensuojelulliset asiat. Nämä ovat selkeitä
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kuraattorin osaamiseen liittyviä asioita, mutta ne vaikuttavat usein myös opiskeluihin ja opintojen sujumiseen.

Opiskelijoille tulee tarve keskustella asioistaan nopeasti ja tuohon tarpeeseen pitää pystyä reagoimaan pikaisella aikataululla. Jo muutaman päivän viive saattaa aiheuttaa muutoksia huonompaan;
huolet kasvavat nopeasti ja pahoinvointi kärjistyy. Opiskeluhuoltolain mukaan kuraattorin/psykologin
on vastattava opiskelijan keskustelun tarpeeseen viikon sisällä yhteydenotosta, kiireellisessä tilanteessa samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä. Asian kiireellisyyden arvioi kuraattori/psykologi
yhdessä opiskelijan kanssa, ja arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi puhelimitse. Määräajat koskevat
ensimmäistä henkilökohtaisessa tapaamisessa käytyä keskustelua ja asian selvittelyn alkamista, eivät
tukitoimien järjestelyä tai tutkimuksia.

Sekä opiskelijat että huoltajat toivovat, että opintojen sujumattomuuteen puututtaisiin pikaisesti. Kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä toivotaan ja yhteydenottoja kotiin pidetään aiheellisina. Vastuuohjaajat ovat tässä yhteydenpidossa keskeisessä roolissa. Vaikka ammatillisessa koulutuksessa
opiskelijalta vaaditaan itsenäistä työskentelyä, osa koulutuksessa opiskelevista opiskelijoista on alaikäisiä ja yhteydenpito huoltajiin siksi ensiarvoisen tärkeää. Erityisesti yhteistyö huoltajien kanssa korostuu nivelvaiheessa eli peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä sekä oppivelvollisten
opiskelijoiden opinnoissa. Opiskelu kokonaisuudessaan muuttuu erilaiseksi peruskoulun jälkeen.

2

YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO ESEDUSSA

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä käytettävissä olevat yhteisöllisen opiskeluhuollon palvelut
sekä niihin liittyvät toimenpiteet opiskelijan ja opiskeluyhteisön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi ja edistämiseksi.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö, jossa opiskelija tuntee kuuluvansa oppilaitosyhteisöön ja kokee tulevansa kuulluksi. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että
koko oppilaitoksen henkilökunta toimii opiskelijalähtöisesti. Opiskelijatoiminnan ohjaaja vastaa osaltaan, että opiskelijat ovat tiiviisti itse suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
oppilaitoksessa. Ohjaaja on läsnä opiskelijoiden arjessa ja tuottaa yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävää toimintaa opiskelupäivän aikana. Opiskelijatoiminnan ohjaaja tiedottaa myös ilta-aikaisista harrastusmahdollisuuksista.

7
Yhteisöllisyyttä edistetään monin erilaisin tavoin. Opinnot alkavat orientaatiojaksolla, jonka tavoitteena on ryhmäytyminen ja oman ammatillisen kasvun käynnistäminen. Aloittavat opiskelijat osallistuvat syyslukukauden aikana Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen -tapahtumaan, joka on osa
valtakunnallista SAKU ry:n hyvinvointikampanjaa.

Opiskeluympäristön viihtyisyys, turvallisuus sekä olemassa olevien sääntöjen ja toimintamallien noudattaminen luovat omalta osaltaan hyvinvointia. Koko opiskeluympäristön (piha-alueet, yleiset tilat,
luokkatilat) kehittämistä jatketaan edelleen. Tähän prosessiin otetaan myös opiskelijat mukaan esimerkiksi toiveita ja palautetta keräämällä. Olennaisen tärkeää on se, että henkilökunta näkyy ja on
helposti saatavilla opiskelijan arjessa. Opiskelijatoiminnan ohjaaja on jatkuvasti opiskelijoiden tavoitettavissa ja toimii myös linkkinä palveluihin ohjaamisessa.

Opiskelijalle tärkein viiteryhmä on oma opiskeluryhmä. Vastuuohjaaja on ryhmänsä asioiden paras asiantuntija ja vastaa keskeisesti siitä, että ryhmässä on turvallinen ja opiskelua tukeva ilmapiiri. Ryhmädynamiikan tunteminen ja ryhmäytymiseen panostaminen erityisesti opintojen alussa kannattaa. Vastuuohjaaja voi halutessaan pyytää apua tai tukea ulkopuoliselta taholta ryhmäytymiseen liittyviin asioihin.

Myös aktiivinen ja toimiva opiskelijayhdistys sekä opiskelijatutortoiminta ovat tärkeitä voimavaroja
yhteisöllisyyden kannalta. Näiden näkyminen oppilaitoksen arjessa entistä monipuolisemmin edistää
oppilaitoksen yhteishenkeä.

Opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuuksia osallistua erilaisiin turnauksiin ja tapahtumiin (esim. säbäturnaukset, digitaalinen kaupunkiseikkailu, NY-leirit, Esedun harrastetoiminta). Erilaisilla liikkumista
tukevilla hankkeilla kannustetaan opiskelijoita liikunnan pariin. KELA n kanssa yhteistyössä toteutettava OPI-kurssi, jonka vastaava järjestäjä Mikkelissä on Verve Oy, tarjoaa masennus- ja ahdistusoireista kärsiville opiskelijoille lisätukea vertaisryhmän muodossa.

2.1

YHTEISTYÖ OPISKELIJOIDEN JA HUOLTAJIEN KANSSA

Opiskeluhuollon toteuttamisessa on huomioitava, että opiskelijalle ja hänen huoltajalleen on annettava tieto opiskelijan asioiden käsittelyyn liittyvistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä. Opiskelijalta kysytään aina opiskeluhuoltolain mukaisesti lupa hänen asiansa käsittelyyn monialaisessa opiskeluhuoltoryhmässä. Luvan kysyminen ja saaminen kirjataan opiskeluhuollon kertomukseen. Opiskelijalla on myös oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin, ja oikeus saada virheelliset tiedot korjatuksi.
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2.1.1

OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS

Etelä-Savon ammattiopistossa toimii opiskelijayhdistys, Esedu ry. Yhdistys edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja toimii opiskelijoiden edunvalvojana sekä vaikuttamiskanavana. Opiskelijayhdistyksen
tehtävänä on myös huolehtia, että opiskelijoita kuullaan heitä koskevissa asioissa. Yhdistyksen jäseniä
ovat kaikki Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijat. Vuosittain valitaan syyskokouksessa hallitus, joka
vastaa yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi Pieksämäen yksikössä toimii Esedu ry:n Pieksämäen jaosto,
joka valitsee oman hallituksen syksyisin. Opiskelijayhdistyksen toimintaa koordinoi opiskelijatoiminnan ohjaaja.

Opiskelijayhdistyksen hallituksen jäsenet tapaavat säännöllisesti Etelä-Savon ammattiopiston johtajia
ja koulutuspäälliköitä ja edustavat opiskelijoiden näkökulmaa erilaisissa oppilaitoksen työryhmissä.

Esedussa koulutetaan joka kevät 40 – 50 ensimmäisen vuoden opiskelijaa opiskelijatutoreiksi. Tutorin
ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Esedun tapahtumia, ja esittelevät omaa alaansa ja
Esedua erilaisissa tilaisuuksissa.

Etelä-Savon ammattiopiston lakisääteisenä opiskeluhuoltoryhmänä toimivaan yhteisöllisen hyvinvoinnin ryhmään (YHR) kuuluu opiskelijoiden ja huoltajien edustajia. He osallistuvat ryhmän mukana opiskeluhuollon suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille järjestetään kotiväen ilta, jossa kerrotaan opiskelusta,
opiskeluhuollosta, erityisopetuksesta ja opiskelijoiden ohjauksesta. Illan aikana huoltajilla on mahdollisuus keskustella oman nuoren vastuuohjaajan kanssa opintoihin ja opiskeluun liittyvistä asioista. Yhteydenpito oppilaitoksen ja huoltajien välillä tapahtuu pääsääntöisesti Wilman kautta. Koko oppilaitosta koskevat asiat lähetetään keskitetysti kaikille huoltajille. Myös opettajat ja erityisesti vastuuohjaajat ovat yhteydessä huoltajaan tarpeen mukaan (esim. ryhmän tapahtumat, poikkeavat opetusjärjestelyt, opiskelijaa koskevat ongelmatilanteet).

Oppilaitoksen vanhempainfoorumi kokoontuu vuosittain ja sinne kutsutaan kaikkien opiskelijoiden
huoltajat. Foorumissa käydään läpi oppilaitoksen ajankohtaisia sekä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita, ja osallistetaan opiskelijoiden huoltajia oppilaitoksen toiminnan ja opiskeluhuollon suunnitteluun ja kehittämiseen.

2.2

TERVEELLISYYDEN, TURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN
TARKASTAMISKÄYTÄNNÖT

Etelä-Savon ammattiopistossa suoritetaan eri toimipisteissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n
ohjeistuksen mukaiset terveellisen, turvallisen ja hyvinvoivan oppimisympäristön tarkastukset kolmen
vuoden välein. Tarkastukset tehdään yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Vastuu
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tarkastusten organisoinnista on opiskeluterveydenhuollolla, ja yhteistyötahoina mukana ovat oppilaitoksen edustajat, opiskelijat, terveystarkastaja, työterveyshuolto, työsuojeluhenkilöstön edustaja sekä
kiinteistöstä vastaava henkilö. Tarkastusten aikataulutus suunnitellaan lukuvuosittain, ja tarkastuksen
tulokset kirjataan raporttiin, joita käsitellään mm. oppilaitoksen yhteisöllisen hyvinvoinnin ryhmässä.
Tarkastusten tulosten perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteet, korjaukset ja muutokset.

Terveellinen ja turvallinen työympäristö on oppilaitoksen opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointitekijä, johon voi merkittävästi vaikuttaa työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin menetelmillä.
Työ- ja opiskeluympäristöstä selvitämme tapaturmavaarat, siisteyden ja järjestyksen, työliikenteen oppilaitoksen alueella, sekä koneet, työvälineet, fysikaaliset ja biologiset tekijät.

Fyysinen työkuormitus minimoidaan työn järjestelyillä, työasennoilla ja oikeilla työmenetelmillä, sekä
ennakoivalla kuormituksen hallinnalla, mihin oleellisesti vaikuttaa omatoiminen työkyvyn ylläpitäminen.

Psykososiaalinen työkuormitus minimoidaan työstressin hallinnalla ja pitämällä työ- ja opiskeluilmapiiri kannustavana.

Hyvällä työturvallisuudella lisäämme hyvinvointia ja parannamme tulosta, oli se sitten taloudellinen,
tai opintomenestykseen liittyvä. Työturvallisuuslaki vastuuttaa työnantajan sekä velvoittaa työntekijän
ja opiskelijan toimimaan yhteistoiminnassa työyhteisön turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

2.3

YHTEISTYÖTAHOT

Esedun kuraattorit, psykologit, opinto-ohjaajat ja opiskelijaterveydenhuollon toimijat tekevät jatkuvasti yhteistyötä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa sekä yhteisöllisen että yksilöllisen opiskelijahyvinvoinnin edistämiseksi. Eräs merkittävä yhteistyötaho on kunnissa toimiva etsivän nuorisotyön verkosto. Mikkelissä Etsivä nuorisotyö toimii Mikkelissä matalan kynnyksen nuorten tukipisteen Ohjaamo
Olkkarin alaisuudessa ja Pieksämäellä Ohjaamo Pieksämäen yhteydessä. Lastensuojelun osalta yhteistyötä tehdään pääsääntöisesti yksilöllisen opiskeluhuollon osalta ja yhteistyön muodot on kuvattu yksilöllisen opiskeluhuollon luvussa.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Tavoitteena on hakea ratkaisuja
nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisen palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Se perustuu aina nuoren vapaaehtoisuuteen ja hänen kanssaan tehtävään yhteistyöhön.
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Yhteistyötä sidosryhmien kanssa edistetään mm. Hyvinvointi virtaa ammatilliseen koulutukseen -tapahtumassa, joka on osa valtakunnallista SAKU ry:n hyvinvointikampanjaa. Tapahtumassa ensimmäisen vuoden opiskelijat kiertävät toiminnallisilla rasteilla, joissa eri toimijat kertoivat opiskelijoille havainnollisesti hyvinvointiin liittyvistä asioista. Mukana ovat vuosittain vaihdellen mm. Liikenneturva,
EsLi (Etelä-Savon Liikunta ry), Väkivallasta vapaaksi Viola ry, Sovittelu ry, Mikkelin Ohjaamo Olkkari,
etsivä nuorisotyö, nuorisopoliisi, oppilaitospastori, pelaamiseen liittyvät hankkeet sekä erilaiset terveyden ja hyvinvoinnin alueelliset hankkeet.

Erilaisten hankkeitten myötä opiskeluhuoltohenkilöstö on saanut esim. ongelmapelaamiseen liittyvää
tietoa ja materiaaleja. Esedu on mukana useissa ohjauksen ja opiskeluhuollon kehittämishankkeessa.

Erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä järjestetään vuosittain yhteistyössä verkostojen kanssa (esim. ehkäisevän päihdetyön viikko, rasismin vastainen viikko sekä savuttomuuskampanja).

2.4

OPISKELUHUOLTORYHMÄT

Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta
ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Lain mukaan opiskeluhuollon ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen taikka sille asetetut tehtävät voi hoitaa muu tehtävään soveltuva ryhmä (L1287/2013, §14). Etelä-Savon ammattiopistossa opiskeluhuollon ohjausryhminä toimivat Mikkelin kaupungin oppilashuolenpidon ohjausryhmä ja Pieksämäen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmä. Esedun edustajana kummassakin ryhmässä toimii opiskeluhuollosta vastaava koulutusjohtaja.

Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa
monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä (L1287/2013), joka Esedussa on nimetty yhteisölliseksi hyvinvointiryhmäksi (YHR). Ryhmää johtaa koulutuksen järjestäjän tehtävään nimeämä opiskeluhuollosta vastaava koulutusjohtaja.

YHR toimii yhteisöllisen opiskeluhuollon ja opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijaryhmänä, ja osallistuu
opiskelijoiden keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävän suunnitelman ja toimenpideohjelman tekoon. Ryhmä sopii organisoitumisestaan sekä tiedottamisen ja yhteistoiminnan periaatteista opiskeluhuollossa sekä suunnittelee ja sopii oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden periaatteista opiskeluhuollossa. YHR vastaa opiskeluhuoltosuunnitelman päivittämisestä ja tarvittaessa delegoi työtä opiskeluhuollon muille toimijoille. Myös opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen ovat ryhmän vastuulla.

Esedun yhteisöllinen hyvinvointiryhmä kokoontuu noin neljä kertaa lukuvuodessa. Ryhmään kuuluvat
kuraattorien, psykologien, opiskeluterveydenhuollon, opettajien, opinto-ohjauksen, koulutuspäälliköiden, erityisopetuksen sekä opiskelijoiden ja huoltajien edustajat sekä opiskelijatoiminnan ohjaajat.
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Opiskeluhuollon kaikki toimijat kokoontuvat vähintään kerran vuodessa yhteiseen kehittämispalaveriin.

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Monialaisen asiantuntijaryhmän tavoitteena on opiskelijan oppimisen edistäminen ja
hyvinvoinnin vahvistaminen. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön (L1287/2013, §14).

Jos yksittäisen opiskelijan osalta esille tulee opiskelijahuollollisia tarpeita, sovitaan erikseen miten ja
milloin tapauskohtainen monialainen asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle ja pyydetään opiskelijalta/huoltajalta tapaamiseen yksilöity lupa. Monialaisen asiantuntijaryhmän koollekutsumisesta vastaa pääsääntöisesti vastuuohjaaja tai opiskeluhuollon toimija. Tapaaminen kirjataan opiskeluhuollon
kertomukseen.

2.5

OPISKELU- JA TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opetuksessa opiskelijalle kerrotaan hänen oman tulevan työtehtävänsä kannalta merkittävistä terveysriskeistä ja niiden ennaltaehkäisystä. Opiskelussa tähdätään
siihen, että opiskelija osaa itsenäisesti ylläpitää omaa toiminta- ja työkykyään nyt ja tulevaisuudessa.
Hän tietää terveellisen ruokavalion merkityksen terveyttä ja toimintakykyä edistävänä tekijänä. Ammatillisten tutkinnon osien työtehtävien tapaturmariskit käydään läpi, jotta opiskelija osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti työtilanteissa. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja on YHR:n jäsen.

Opiskelijoiden liikkumista edistetään myös erilaisissa kampanjoissa, tapahtumissa ja tempauksissa.
Esedu osallistuu valtakunnalliseen Liikkuva opiskelu –toimintaan.

2.6

TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET

Etelä-Savon ammattiopisto tiedottaa SORA-alojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja
muista opintoihin liittyvistä edellytyksistä vuosittain päivitettävässä Hakijan oppaassa sekä www-sivuilla kunkin tutkinnon kohdalla.
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2.7

POISSAOLOJEN SEURANTA JA VARHAISEN MUKAANTULON MALLI

Etelä-Savon ammattiopistossa opiskelijoiden läsnäoloa seurataan opiskelijahallintojärjestelmän
Wilma-käyttöliittymän kautta. Runsaat poissaolot ovat selkeä merkki siitä, että opiskelijalla on opintoihin tai yksityiselämäänsä liittyviä haasteita. Oppilaitoksen velvollisuus on selvittää, mistä poissaolot
johtuvat ja pyrkiä varhaisella tuella ja ohjauksella ratkaisemaan opiskelun etenemistä estävät haasteet. Varhaisen mukaantulon malli sisältää ohjeistuksen toimenpiteisiin, joilla poissaoloihin päästään
puuttumaan. Yhdessä opiskeluhuoltohenkilöstön ja/tai opinto-ohjaajan sekä tarvittaessa huoltajien
kanssa pohditaan keinoja poissaolojen vähentämiseksi.

Opiskelijan pitää ilmoittaa äkillisestä poissaolosta välittömästi vastuuohjaajalle tai opettajalle, jonka
tunnilta hän joutuu olemaan poissa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana poissaoloista on ilmoitettava välittömästi työpaikalle ja ohjaavalle opettajalle.

Poissaoloiksi ei lueta:
−

opintojen suorittamista muualla (mm. urheiluakatemia, lukio-opinnot) tai yksilöllisillä opiskeluratkaisuilla

−

osallistumista oppilaitoksen edustustehtäviin ja kehittämistehtäviin

−

käyntejä opiskeluhuoltohenkilöstön vastaanotolla

−

osallistumista tukiopetukseen

−

osallistumista oppilaitosten pääsykokeisiin

Opiskelijan on kuitenkin aina ilmoitettava näistä vastuuohjaajalle sekä opettajille, joiden tunneilta joutuu olemaan poissa. Alle 18-vuotiaan opiskelijan poissaolon selvittää Wilmassa huoltaja. 18 vuotta
täyttänyt opiskelija antaa itse selvityksen poissaoloista. Vastuuohjaaja käy selvityksen läpi ja tarvittaessa pyytää opiskelijalta lisäselvityksen. Jos toistuvan (yli 70 tuntia) poissaolon syynä on sairaus, eikä
opiskelijalla ole esittää sairaudestaan dokumentteja (esim. lääkärintodistukset), voidaan opiskelija velvoittaa jatkossa toimittamaan vastuuohjaajalle sairaslomatodistuksen jokaisesta sairaspoissaolostaan.

Puuttumisen vaiheet:
Vastuuohjaajan velvollisuutena on seurata opiskelijan opintojen etenemistä ja puuttua niihin matalalla
kynnyksellä. Jokaisen opettajan velvollisuutena on kirjata opiskelijan poissaolot ohjeistuksen mukaisesti Wilmaan.

1. vaihe:
•

kun opiskelijalla on poissaoloja 35 tuntia

MITÄ TEHDÄÄN
•

Vastuuohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös opiskelijan
huoltajaan ja pyytää selvitystä poissaoloista.
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•

•

Selvityksen perusteella vastuuohjaaja
o käy keskustelua korjaavista toimenpiteistä, ja kirjaa keskustelun Wilmaan HOKS-lomakkeelle (poissaolojen ohjauskeskustelut)
o selvittää opintojen edistymiseen liittyviä asioita ja ohjaa tarvittaessa muiden tukipalveluiden piiriin (esim. opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja)
Jos poissaoloille ei ole hyväksyttävää syytä, vastuuohjaaja antaa tarvittaessa suullisen huomautuksen, jonka hän kirjaa Wilmaan ja tiedottaa asiasta alaikäisen opiskelijan huoltajalle.

2. vaihe:
•

Kun opiskelijalla on poissaoloja yhteensä 70 tuntia > poissaoloista kertova automaattiviesti
lähtee opiskelijalle, huoltajalle ja vastuuohjaajalle.

MITÄ TEHDÄÄN
•
•

•
•

•
•
•

•

Vastuuohjaaja on yhteydessä opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajaan
ja pyytää selvityksen poissaoloista.
Vastuuohjaaja järjestää ohjauskeskustelun, johon kutsutaan mukaan opinto-ohjaaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita tilanteen jatkoselvittelyä varten (esim. kuraattori, psykologi, erityisopettaja, opiskeluterveydenhoitaja). Ohjauskeskustelu kirjataan Wilman HOKS-lomakkeen
kohtaan: Poissaolojen ohjauskeskustelut.
Keskustelussa selvitetään opintojen tilanne ja tehdään tarvittavat tarkennukset opiskelijan
henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).
Opiskelijan kanssa suunnitellaan opintoja, niiden suorittamismuotoja tai tukitoimenpiteitä,
esim.
o koulutussopimus tai oppisopimus
o erityisopetusvastaavan tai laaja-alaisen erityisopettajan tuki
o opiskeluhuollon palvelut (opiskelijan ja huoltajan suostumus)
o ulkoisen verkoston tuki, esim. etsivä nuorisotyö (opiskelijan ja huoltajan suostumus)
o oman oppilaitoksen paja
o OPVA-opinnot
o työpajajakso
o kuntoutusjakso
o koulutuskokeilu tai siirto toiselle alalle tai Valma-koulutukseen
•
Vastuuohjaaja ja opiskelija tekevät kirjallisen suunnitelman, jossa määritellään, kuinka opiskelija hankkii poissaoloajalta puuttuvan osaamisen.
Sovitaan tilanteen seurannasta (mm. opintojen eteneminen sovitusti, säännöllinen läsnäolo
opetuksessa).
Jos yli 70 tuntia kestäneiden poissaolojen syynä on sairaus, voidaan opiskelija velvoittaa esittämään sairauslomatodistus jokaisesta sairauspoissaolosta. Vastuuohjaaja ilmoittaa asiasta
opiskelijalle, ja kirjaa velvoitteen Wilmaan.
Jos poissaoloille ei ole hyväksyttävää syytä, vastuuohjaaja antaa tarvittaessa suullisen huomautuksen, jonka hän kirjaa Wilmaan ja tiedottaa asiasta alaikäisen opiskelijan huoltajalle.

3. vaihe:
•

kun opiskelijalla on poissaoloja yhteensä 105 tuntia > poissaoloista kertova automaattiviesti
lähtee opiskelijalle, huoltajalle ja vastuuohjaajalle.

MITÄ TEHDÄÄN
•

Vastuuohjaaja on yhteydessä opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös
huoltajaan ja pyytää selvityksen poissaoloista.
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•

•

Vastuuohjaaja järjestää ohjauskeskustelun, johon kutsutaan mukaan opinto-ohjaaja
ja tarvittaessa muita asiantuntijoita tilanteen jatkoselvittelyä varten (esimerkiksi kuraattori, erityisopettaja, opiskeluterveydenhoitaja). Ohjauskeskustelu kirjataan Wilman HOKS-lomakkeen kohtaan: Poissaolojen ohjauskeskustelut. (Huom! Jos opiskelija ei tavoiteta, kirjataan yhteydenotto myös samaan kenttään.)
Opiskelijan kanssa suunnitellaan opintoja, niiden suorittamismuotoja tai tukitoimenpiteitä, esim.
o koulutussopimus tai oppisopimus
o erityisopetusvastaavan tai laaja-alaisen erityisopettajan tuki
o opiskeluhuollon palvelut (opiskelijan ja huoltajan suostumus)
o ulkoisen verkoston tuki, esim. etsivä nuorisotyö (opiskelijan ja huoltajan
suostumus)
o oman oppilaitoksen paja
o OPVA-opinnot
o työpajajakso
o kuntoutusjakso
o koulutuskokeilu tai siirto toiselle alalle tai Valma-koulutukseen

Jos poissaoloille ei ole hyväksyttävää syytä eikä opiskelija ole noudattanut tehtyä suunnitelmaa, rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. Esityksen kirjallisesta varoituksesta valmistelevat
vastuuohjaaja ja koulutuspäällikkö. (Kts. erillinen toimintaohje.)

4. vaihe:
•

Kun opiskelijalla on poissaoloja yhteensä 140 tuntia > poissaoloista kertova automaattiviesti
lähtee opiskelijalle, huoltajalle ja vastuuohjaajalle.

MITÄ TEHDÄÄN
•

Vastuuohjaaja on yhteydessä opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajaan
ja pyytää selvityksen poissaoloista.
• Vastuuohjaaja järjestää ohjauskeskustelun, johon kutsutaan mukaan opinto-ohjaaja
ja tarvittaessa muita asiantuntijoita tilanteen jatkoselvittelyä varten (esimerkiksi kuraattori, erityisopettaja, opiskeluterveydenhoitaja). Ohjauskeskustelu kirjataan Wilman HOKS-lomakkeen kohtaan: Poissaolojen ohjauskeskustelut. (Huom! Jos opiskelijaa ei tavoiteta, kirjataan asia myös samaan kenttään.)
• Sovitaan korjaavat toimenpiteet (kts. edelliset vaiheet).
• Vastuuohjaaja tekee alaikäisen opiskelijan osalta tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksen tekemisestä saa konsultointia ja apua esim. kuraattoreilta.

Jos on ilmeistä, ettei opiskelijan tarkoituksena ole osallistua HOKSin mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole osoittanut poissaoloilleen hyväksyttävää syytä,
rehtori voi päätöksellään katsoa opiskelijan eronneeksi. (L 531/2017) (Kts. erillinen toimintaohje)
Oppilaitos huolehtii opiskelijan jatko-ohjauksesta. Oppivelvollisen osalta tehdään ilmoitus asuinkuntaan VALPAS -palvelun kautta.
Mikäli alaikäisen opiskelijan selvittämättömät runsaat poissaolot jatkuvat huolimatta siitä, että niistä
on ilmoitettu hänen huoltajalleen, tehdään opiskelijasta lastensuojeluilmoitus.
Jos poissaolot jatkuvat vielä em. vaiheiden jälkeenkin, vastuuohjaaja järjestää ohjauskeskusteluja ja
toimii yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti.
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Oppivelvollinen
Oppivelvollinen voi keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen määräajaksi pitkäaikaisen sairauden,
äitiys- tai vanhempainvapaan, yli 1 kk kestävän tilapäisen ulkomailla opiskelun tai elämäntilanteeseen
liittyvän syyn takia. Oppivelvollinen voi erota oppilaitoksesta vain, jos hänellä on opiskelupaikka toisessa oppilaitoksessa.
Muut kuin oppivelvolliset:
Jos poissaolojen taustalla ovat opiskelijasta riippumattomat syyt (sairaus, varusmiespalvelu, äitiys- tai
vanhempainvapaa), kyseeseen voi tulla opiskeluoikeuden väliaikainen keskeytys. Jos opiskelijan tilanne niin vaatii, voi ratkaisuna olla eroaminen oppilaitoksesta. Oppilaitos huolehtii opiskelijan jatkoohjauksesta. (Alle 29-vuotiaasta ei-oppivelvollisesta ilmoitus etsivään nuorisotyöhön.)

2.8

KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISTÄ EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET

Etelä-Savon ammattiopistossa pyritään havaitsemaan opiskelijan opintoihin liittyviä haasteita hyvissä
ajoin. Tiedonsiirto peruskoulusta on järjestetty siten, että syksyisin pidetään yhdessä peruskoulun
opinto-ohjaajien ja erityisopettajien kanssa tiedonsiirtopäivä, jossa peruskoulusta siirtyvät tiedot vastaanottavan oppilaitoksen vastuu- tai opinto-ohjaajille sekä erityisopettajille. Myös hakeutumisvaiheessa ja jo opintojen alettua tehdään tarvittaessa ja nuoren luvalla tiedonsiirtoa tai muuta yhteistyötä peruskoulun toimijoiden kanssa. Lisäksi teemme vahvaa yhteistyötä kotien ja huoltajien kanssa
tukeaksemme opiskelijan oppimista.

Opiskelijoiden orientaatiovaihe on tärkeä elementti opintoihin sitoutumisen kannalta. Yhteishaun
kautta hakeutuneille opiskelijoille orientaatio järjestetään elokuun alussa, ja jatkuvan haun kautta hakeutuneille on tarjolla orientaatiopäivät kunkin sisäänoton yhteydessä.

Vastuuohjaajille on määritelty oma tehtävänkuva ja toimintamallit, joilla puututaan mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa poissaoloihin tai muihin opiskelijassa havaittuihin huolestuttaviin merkkeihin.
Vastuuohjaajan tukena ovat opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja.

Jos ongelmana on väärä alavalinta, tarjoaa oppilaitos joustavia mahdollisuuksia kokeilla toista alaa.
Siirtyminen kokonaan alalta toiselle on myös mahdollista vuosisuunnitelmien ja vapaiden opiskelupaikkojen puitteissa. Joissain tilanteissa opiskelija voidaan siirtää Valma-koulutukseen, jossa hän pääsee vielä tutustumaan eri aloihin ja suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan.

Jos ongelmat ovat oppimisessa, oppilaitoksessamme on tarjolla laaja-alaisen erityisopettajan palveluita. Keskeyttämisvaarassa oleva opiskelija voidaan myös ohjata pajatyöskentelyyn. Pajoissa opiskelija
saa yksilöllisempää pienryhmäohjausta esim. elämänhallintaan liittyvissä asioissa ja voi edistää opinto-
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jaan työssäoppimisen kautta. Pajoissa on tarjolla myös erityisopettajan tukea. Myös ammatillisen erityisopettajan lisäohjausta on tarjolla eri koulutusaloilla. Erityisopetukseen toimintamallien kehittämiseen on Esedussa vahvasti panostettu viime vuosina.

Esedussa on sovittu opinto-ohjauksen ja opiskeluhuollon yhteinen toimintamalli, jossa opinto-ohjaaja
ja kuraattori tapaavat kunkin vastuuohjaajan kaksi kertaa lukuvuodessa ja käyvät hänen ohjattaviensa
tilannetta yleisellä tasolla läpi. Näissä tapaamisissa tuetaan vastuuohjaajuutta ja samalla vastuuohjaaja voi nostaa esille huolenaiheita, joita voidaan moniammatillisesti ryhtyä selvittämään.

2.8.1

HUOLEN HERÄÄMISEN MALLI

Opiskelijoiden tukemiseksi on luotu toimintamalli, joka antaa ohjeistusta sellaisiin tilanteisiin, joissa
opettajalle herää huoli opiskelijasta.

2.9

ESTEETÖN OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TAPATURMIEN EHKÄISEMINEN

Esedun tavoitteena on olla mahdollisimman esteetön opiskelu- ja oppimisympäristö. Esteettömyydellä
ammattiopistossa tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen opiskeluympäristön toteuttamista
siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden opiskelijoiden kanssa.

17
Opintojen aikana esteettömyys tarkoittaa yhdessä opiskelijan kanssa sovittuja erityisjärjestelyjä, jotka
tukevat opiskelijan edistymistä opinnoissaan. Erityisjärjestelyt voivat liittyä esimerkiksi opintojen monipuolisista suoritustavoista aina esteettömään liikkumiseen oppilaitoksen alueella, ovissa, hisseissä,
portaissa, ruokalassa ja työsalityöskentelyssä. Erityisjärjestelyt kirjataan opiskelijan HOKSiin. Tarvittaessa niiden tiedottamisesta opettajille sovitaan opiskelijan kanssa. Erityisjärjestelyt voivat tulla esille
myös opiskelun aikana, jolloin niistä on laadittava opinto-ohjaajan ja vastuuohjaajan johdolla tarvittavat asiakirjat yhdessä opiskeluterveydenhuollon kanssa.

Opiskelun aikana opettajat ja muut asianosaiset henkilöt tekevät erityisjärjestelyjä opintojen tukemiseksi oppilaitoksen tiloissa ja työssäoppimispaikoilla, myös arvioinnin osalta. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvät erityisjärjestelyt suunnitellaan yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.

Opiskelujen loppuvaiheessa on opiskelijan kanssa keskusteltava työelämän haasteista, joissa erityistuen tarve tulee ottaa huomioon. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä työvoimahallinnon kanssa.
Opetuksessa noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä. Tapaturmien ehkäiseminen toteutetaan työturvallisuuslain ja työsuojeluvalvontalain velvoitteiden mukaisesti. Työturvallisuuden kannalta ennalta
ehkäisevä toiminta toteutetaan Esedussa työolosuhteiden selvityksen ja seurantaohjelman mukaisesti.
Tämä on osa vuosittain tarkistettavaa työsuojelusuunnitelmaa.

2.10 Toimintaohjeet tupakoinnin ja nuuskaamisen ennaltaehkäisemiseksi
Nuuska
Ruotsalaistyyppistä kosteaa nuuskaa käytetään suussa, ikenen ja ylähuulen välissä joko annospussissa
tai irtonuuskana. Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä ei saa myydä tai muutoin luovuttaa eikä välittää
alle 18-vuotiaalle. Nuuskan myynti ja välittäminen on kiellettyä Suomessa.

Nuuskassa on nikotiinia ja syöpää aiheuttavia aiheita
Nuuska koostuu jauhetusta tupakasta, johon on lisätty muun muassa vettä, suolaa, makuaineita sekä
erilaisia säilöntäaineita. Nuuska sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden. Yhdessä
grammassa nuuskaa on yleisimmin 7-8 mg nikotiinia. Vahvimmissa nuuskissa nikotiinimäärä voi olla
moninkertainen.
Nuuskassa on syöpävaarallisia aineita. Niitä ovat muun muassa:
•

tupakkaspesifit nitrososamiinit

•

PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt

•

raskasmetallit, esimerkiksi arsenikki, kadmium, lyijy, kromi ja nikkeli

Nuuskan terveyshaitat
Nuuskaamisen ja tupakoinnin terveyshaitat eroavat jonkin verran. Tupakan palaessa syntyy uusia haitallisia yhdisteitä, kuten häkää. Tällaisia yhdisteitä ei synny nuuskankäytössä. Terveyshaitoissa merkittävin nuuskaamisen ja tupakoinnin ero koskee keuhkosyöpää. Nuuskaajien keuhkosyöpäriski on yhtä
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suuri kuin heillä, jotka eivät käytä tupakkatuotteita. Nuuskaaminen lisää kuitenkin useiden muiden
syöpätyyppien ja sairauksien riskiä.
(Perustietoa nuuskasta https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska )
Lainsäädäntö
L 549/2016, 51§:
Purutupakkaa, nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa ei saa myydä tai muutoin
luovuttaa taikka välittää.
L 549/2016, 53§:
Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä ei saa myydä tai muutoin luovuttaa eikä välittää alle 18-vuotiaalle.
109 § (29.12.2016/1374) Tupakan myyntirikos

Joka tahallaan
1) 53 §:n 1 momentin vastaisesti myy tai muutoin vastiketta vastaan luovuttaa taikka välittää tupakkatuotteen tai nikotiininestettä alle 18-vuotiaalle,

2) 51 §:n vastaisesti myy tai muutoin vastiketta vastaan luovuttaa taikka välittää purutupakkaa, nenänuuskaa tai suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa,

3) elinkeinotoiminnassa myy tai muutoin luovuttaa tupakkatuotteita tai nikotiininestettä ilman vähittäismyyntilupaa 44 §:n vastaisesti tai tekemättä nikotiininesteiden vähittäismyynnistä 48 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta taikka

4) 60 §:n vastaisesti tukkumyynnissä myy tai muutoin luovuttaa tupakkatuotteita tai nikotiininestettä
muulle kuin mainitussa pykälässä tarkoitetulle toimijalle,
on tuomittava tupakan myyntirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Esedun järjestyssäännöt
Alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden hallussapito, käyttäminen ja/tai niiden vaikutuksen
alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksen alueella mukaan lukien asuntolat. Tupakointi on kielletty
oppilaitoksen alueella, samoin oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa, tapahtumissa vierailuilla ja
edustustehtävissä. Myös alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden käyttöön sekä tupakointiin
liittyvien välineiden (myös nuuska ja sähkötupakka) käyttö ja näkyvä esilläpito oppilaitoksessa on kielletty. Alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty myös oppilaitoksen järjestämissä tapahtumissa, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa sekä koti- ja ulkomaanmatkoilla (mm. kv-vaihdot ja vierailut, kilpailumatkat).

Toimintaohje Esedussa
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Koska tupakkatuotteiden käyttäminen ja hallussapito oppilaitoksen alueella (sisä- ja ulkotilat) on kiellettyä, henkilökunnan pitää puuttua nähdessään opiskelijan käyttävän tai pitävän hallussa tupakkatuotteita. Jos opiskelija käyttää tai on aikeissa käyttää tupakkatuotteita oppilaitoksen alueella, tilanteeseen on puututtava ja kiellettävä käyttö. Jos kyseessä on alle 18-vuotias, tupakkatuotteen voi ottaa
haltuun. Haltuunotto on suositeltavaa, jos tupakkatuotetta pidetään näkyvillä työsalissa tai luokkatilassa. Haltuun otetut tuotteet on työpäivän jälkeen luovutettava opiskelijan huoltajalle.
Tupakkatuotteiden käytöstä tai hallussapidosta oppilaitoksen alueella annetaan opiskelijalle suullinen
huomautus (ks. toimenpidesuunnitelma Turvallinen opiskeluympäristö ja seuraamukset). Vastuuohjaaja kirjaa suullisenhuomautuksenWilmaan (Huomautukset ja varoitukset > Huomautusten ja varoitusten kirjaus) ja ilmoittaa asiasta myös alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Jos opiskelija jatkaa samanlaista toimintaa suullisen huomautuksen jälkeen, rehtori voi antaa hänelle kirjallisen varoituksen. Lisäksi Alle 18-vuotiaille tapahtuvasta myymisestä ja välittämisestä oppilaitoksessa on ilmoitettava poliisille.

Vastuuohjaaja käy järjestyssäännöt ja toimintaohjeet läpi opiskelijaryhmän kanssa opintojen alussa ja
muistuttelee niistä opintojen edetessä. On tärkeää huomioida, että savuttomuus ja päihteettömyys
koskevat myös työpaikalla oppimista.

2.11 PÄIHDEOHJELMA
Esedussa on oma päihteidenkäytön vastainen suunnitelma, päihdeohjelma, jota päivitetään tarvittaessa yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon henkilöstön ja sijaintikuntien päihdetyöntekijöiden
kanssa.

Päihteiden käyttö, hallussapito tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen on yksiselitteisesti kielletty
Etelä-Savon ammattiopistossa. Yleisimpiä päihteitä ovat alkoholi, tupakkatuotteet, keskushermostoon
vaikuttavat lääkeaineet, liuotinaineet, kannabis, amfetamiini ja opiaatit.

Yleiseksi ongelmakäytöksi määritellään sellainen päihteiden käyttö, joka aiheuttaa vahinkoa tai haittaa
käyttäjälle itselleen ja hänen lähiympäristölleen. Tämän määritelmän kautta tulee tarkastella jokaisen
opiskelijan tilannetta, kun epäillään päihteiden väärinkäyttöä. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse,
sitä tarkemmin on asiaan paneuduttava ja minimoitava vahinkoja ja haittoja nuoren psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta.

Päihteet aiheuttavat turvallisuusriskin niin oppilaitoksessa kuin työpaikallakin. Koulu- ja tapaturmavakuutukset eivät korvaa päihtyneenä sattuneita tapaturmia. Myös asiakkailla on oikeus saada turvallinen palvelu päihteettömältä opiskelijalta.
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2.11.1 LAINSÄÄDÄNTÖ
Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017) antaa määräykset opiskelijaksi ottamisesta, alalle soveltumattomuudesta sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta, mm. päihteisiin liittyvissä asioissa.
Huumausainetestaukseen lähettämiseen liittyvät säännökset koskevat kaikkien koulutusalojen tutkintoja opintoihin liittyvien käytännön tehtävien tai työssäoppimisen yhteydessä tai tilanteessa, jolloin
opiskelijalla on riippuvuus huumeista (ks. Liite 1).

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen,
jos on perustelua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin
kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista;
ja testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkinta- tai reagointikykyä; ja huumeiden
vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen ko. tehtävässä
•

vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä tai

•

vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta tai

•

vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä, tai

•

merkittävästi lisää huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai
leviämisen riskiä.

Huumausainetestaukseen liittyvä etukäteisselvitys- ja päätöslomake on tämän dokumentin liitteenä
(Liite 1.) kuten myös Esedun prosessikuvaus päihtyneen opiskelijan kohtaamisesta (Liite 2.). Päätökseen huumausainetestaukseen määräämisestä voi hakea muutosta aluehallintovirastolta.

2.11.2 ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON TOIMINTAMALLI
Etelä-Savon ammattiopiston järjestyssääntöjen mukaan päihteiden tai huumeiden hallussapito ja/tai
niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty koulun alueella mukaan lukien asuntolat. Tupakointi
on kielletty oppilaitoksen alueella, samoin oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa, vierailuilla ja
edustustehtävissä.
Alla luetellut piirteet voivat olla merkki päihteiden ongelmakäytöstä:
•

työssä / opinnoissa selviäminen heikkenee

•

rahantarve kasvaa ja ystäväpiiri mahdollisesti vaihtuu

•

poissaolot lisääntyvät, varsinkin aamuisin ja maanantaisin

•

henkilöllä on epärealistisia puheita, tarinoita, valehtelua

•

henkilön luonne muuttuu

•

henkilöllä esiintyy pelkotiloja, ahdistuneisuutta, levottomuutta

•

henkilössä on erilaisia fyysisiä merkkejä, jotka riippuvat käytetystä aineesta: laajentuneet silmäterät tai verestävät silmänvalkuaiset, vapina, hikoilu, painon muutos, uneliaisuus, tokkuraisuus
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•

tietyille aineille ominainen haju – esim. tinneri, kannabis

•

henkilöllä on hallussaan esim. piippu, veitset, aineenpalaset

•

ulkonäkö ja olemus muuttuvat

2.11.3 PÄIHDETILANTEISIIN PUUTTUMINEN
Opiskelija ei voi olla päihtyneenä opetustilanteessa. Oppilaitoksessamme on alkometrejä, joiden
käyttö on mahdollista päihteiden käytön ennaltaehkäisyn ja työturvallisuuden näkökulmasta. Kun havaitaan tai epäillään, että opiskelija on päihtynyt, tilanteeseen on puututtava välittömästi. Paikalle on
hyvä saada toinen henkilökunnan edustaja. Opiskelijalla on oikeus puhaltamalla osoittaa, ettei ole
päihteiden vaikutuksen alainen. Opiskelijaa ei kuitenkaan voi pakottaa puhaltamaan alkometriin.
Vapaaehtoinen puhalluttaminen toteutetaan joko oppilaitoksessa, opiskeluterveydenhuollon vastaanottotiloissa, tai terveyskeskuksessa. Huumeseula otetaan laboratoriossa ja lähetteen sinne tekee terveydenhoitaja. Opiskelijan on käytävä laboratoriotutkimuksissa hänelle varattuna aikana saman koulupäivän kuluessa. Mikäli terveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, otetaan yhteys terveydenhuollon päivystykseen.

Jos ammatillisen koulutuksen lain edellytykset täyttyvät (ks. tämän luvun kappale: Lainsäädäntö), opiskelija määrätään huumeseulaan. Opiskelijaterveydenhuolto ilmoittaa vastauksen saapumisesta vastuuohjaajalle. Opiskelijan velvollisuutena on esittää seulan tulos vastuuohjaajalle viimeistään kolmen
arkipäivän kuluttua tuloksen tiedoksisaannista. Vastuuohjaaja toimittaa huumausainetestiä koskevan
todistuksen koulutuspäällikölle, joka toimittaa sen arkistoitavaksi (Dynasty) sekä tekee esityksen opiskelijalle mahdollisesti annettavasta kirjallisesta varoituksesta. Mikäli seulan tulos on positiivinen, opiskeluterveydenhuolto tai kuraattori ohjaa opiskelijan päihdepalveluiden piiriin. Opiskeluterveydenhoitaja kutsuu koolle monialaisen opiskeluhuoltoryhmän, jossa sovitaan seurannasta, mm. seurantaseuloihin ohjaamisesta. Tapaamiseen kutsutaan paikalle vastuuohjaaja, kuraattori, alaikäisen opiskelijan huoltaja ja/tai lastensuojelun edustaja ja tarvittaessa opinto-ohjaaja.

Jos opiskelija ei suostu huumeseulaan tai vapaaehtoiseen puhallutukseen, opettajalla on oikeus ja velvollisuus ohjata opiskelija kotiin. Opettajan tulee arvioida, voiko päihtyneen opiskelijan laittaa yksin
kotiin vai tarvitseeko hän esim. saattajan. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L531/2017) antaa
koulutuksenjärjestäjälle mahdollisuuden velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen (ks. yllä).

Tarvittaessa koulutuspäällikkö voi pidättää opiskeluoikeuden enintään kolmeksi päiväksi. Päihteiden
takavarikointioikeus on ainoastaan poliisilla.

2.11.4 TOIMINTAMALLI PÄIHDE-EPÄILYISSÄ
Jos epäilet opiskelijan olevan päihtyneenä tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena:

22
1.

Puutu välittömästi.
(Työpaikkaohjaajan velvollisuus on ilmoittaa päihde-epäilystä koulutussopimusjaksosta vastaavalle opettajalle ja oikeus ohjata opiskelija pois työpaikalta. Koulutussopimusjakso keskeytetään tarvittaessa.)

2.

Varmista tilanteen turvallisuus ja ota työpari tilanteeseen, mieluiten kuraattori, jos mahdollista.

3.

Muista, että pääsääntöisesti päihteiden takavarikointioikeus on poliisilla. Esim. kuitenkin alaikäisen osalta päihteiden hallussapito voi vaarantaa hänen turvallisuuttaan. Tällaisessa tapauksessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuun turvallisuutta vaarantavat aineet.
(Kts. laki ammatillisesta koulutuksesta 537/2017, 90-91§)

4.

Kirjaa tilanne opiskelijan akuutin päihtymystilan arviointilomakkeelle (Essissä).

5.

Jos mahdollista, tee alkuarviointi siitä onko kyseessä alkoholin vai huumausaineiden käyttö.

Alaikäisen osalta ilmoita huoltajalle päihde-epäilystä ja siitä, miten asiassa edetään. Jos huoltajaa ei
tavoiteta, ilmoita lastensuojeluviranomaiselle (Mikkeli 044 794 2394, Pieksämäki 0400 855 793).

Jos tilanne niin vaatii, soita poliisille tai hätänumeroon.

Huomioi myös, että opiskelijan terveydentilaa koskevat tiedot ovat arkaluontoista tietoa, joita ei saa
levittää ulkopuolisille eikä edes oppilaitoksen sisällä muille opettajille tai henkilökunnalle.

Jos kyseessä on alkoholi, toimi seuraavasti:

6.

Opiskeluterveydenhoitajan tiloissa Otavankadulla, Raviradantiellä ja Pieksämäellä Keskuskadulla on viranomaiskäyttöön tarkoitettu alkometri. Myös asuntolanhoitajilla ja kuljetusaloilla
on opetushenkilöstön käytössä alkometrit, joihin vapaaehtoisesti puhaltamalla opiskelija voi
osoittaa päihteettömyytensä.

7.

Jos opiskelija ei suostu vapaaehtoiseen puhallutukseen, opettajalla on oikeus ja velvollisuus
sulkea selkeästi päihtynyt opiskelija opetuksesta loppupäiväksi opiskelijan ja muiden henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi.

8.

Varmista opiskelijan pääsy turvallisesti kotiin. Jos päihtymystila on vakava ja opiskelijan tai
muiden läsnäolijoiden terveys on vaarassa, soita hätänumeroon ja pyydä apua.

9.

Jos kuraattori ei ole ollut mukana, ilmoita tilanteesta ja toimita hänelle päihtymystilan arviointilomake. Ilmoita asiasta myös vastuuohjaajalle.

10. Ilmoita koulutuspäällikölle, joka valmistelee esityksen kirjallisesta varoituksesta.
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11. Kuraattori huolehtii jatkoseurannan ja tarvittaessa hoitoonohjauksen järjestämisestä.

12. Jos opiskelija tulee kouluun toistuvasti alkoholin vaikutuksen alaisena eikä sitoudu sovittuun
seurantaan ja hoitoon, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräaikaisesti. Määräaikaisen
erottamisen yhteydessä sovitaan jo monialaisen opiskeluhuoltoryhmän seurantapalaveri
opintoihin palaamiseksi. Jos opiskelija on itse keskeyttänyt opinnot, opinto-ohjaaja tai vastuuohjaaja kutsuu palaverin koolle opiskelijan palatessaan opintoihin.

13. On huomioitava, että ns. SORA-tutkinnoissa voidaan opiskelijalta peruuttaa opiskeluoikeus,
jos hän ei terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään täytä säädettyjä opiskelijaksi ottamisen
edellytyksiä. Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä esteitä ovat Esedun SORA-tutkinnoissa mm. päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Ole siis yhteydessä opinto-ohjaajaan, koulutuspäällikköön tai koulutusjohtajaan mahdollisen opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvän prosessin käynnistämisestä.

Jos kyseessä on huumausaineenkäyttöepäily, toimi seuraavasti:
6.

Ota käyttöön määräys huumausainetestaukseen (Essissä).

7.

Ota yhteys koulutuspäällikköön, joka täyttää määräyksen huumausainetestaukseen opiskelijan läsnä ollessa. Alle 18-vuotiaan osalta huoltajaan on oltava välittömästi yhteydessä. Huom.
kaikkien lakiin kirjattujen edellytysten on toteuduttava, jotta opiskelija voidaan määrätä testaukseen. Alkuperäinen kappale määräyksestä annetaan opiskelijalle näytettäväksi opiskeluterveydenhoitajalle, ja kopio toimitetaan kirjaamoon arkistoitavaksi.

8.

Saata opiskelija opiskeluterveydenhuoltoon/nuorten mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajalle, mistä hän saa lähetteen huumeseulaan. Alaikäisellä pitää olla aina saattaja, mieluiten
huoltaja tai huoltajan valtuuttama henkilö. Opiskeluterveydenhuollosta opiskelija lähtee saattajan kanssa huumetestaukseen ISLAB toimipisteeseen, joka sijaitsee Mikkelissä keskussairaalassa ja Pieksämäellä terveysasemalla. Huumetestauksessa opiskelijalla täytyy olla henkilöllisyystodistus mukanaan.

9.

Opettajalla on oikeus ja velvollisuus sulkea selkeästi päihtynyt opiskelija opetuksesta loppupäiväksi opiskelijan ja muiden henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi.

10. Varmista opiskelijan pääsy turvallisesti kotiin. Jos sekavuustila on vakava ja opiskelijan tai
muiden läsnäolijoiden terveys on vaarassa, soita hätänumeroon ja pyydä apua.

11. Jos kuraattori ei ole ollut mukana, ilmoita tilanteesta ja toimita hänelle päihtymystilan arviointilomake. Ilmoita asiasta myös vastuuohjaajalle.
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12. Testitulosten valmistuminen kestää noin 2-5 viikkoa. Jos opiskelija ei ole opiskelukuntoinen
tänä aikana, hän ei voi osallistua työelämässä oppimiseen eikä käytännön tehtäviin muissa
oppimisympäristöissä. Vastuuohjaaja ja koulutuspäällikkö arvioivat tilanteen aina tapauskohtaisesti tarvittaessa yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon kanssa työturvallisuusmääräykset
huomioiden.

13. Tulosten valmistuttua opiskeluterveydenhuolto on yhteydessä opiskelijaan ja ilmoittaa tulosten valmistumisesta myös vastuuohjaajalle ja koulutuspäällikölle. Opiskelijan velvollisuutena
on hakea huumausainetestausta koskeva todistus ja toimittaa se vastuuohjaajalle välittömästi, viimeistään kolmen arkipäivän kuluttua. Vastuuohjaaja ilmoittaa tuloksen koulutuspäällikölle. Jos opiskelija kieltäytyy todistuksen toimittamisesta, hänelle annetaan kirjallinen
varoitus. Jos opiskelija ei kirjallisen varoituksen saatuaan toimita todistusta, hänet voidaan
erottaa oppilaitoksesta määräajaksi.

14. Huomioithan, että huumausainetestin tulokset ovat opiskelijan terveydentilaan liittyvää arkaluontoista tietoa, jota ei saa levittää edes oppilaitoksen sisällä. Tietoja saavat käsitellä vain
ne, jotka valmistelevat tai tekevät päätöstä kurinpitotoimista tai opiskeluoikeuden peruuttamisesta tai palauttamisesta. (L 537/2017, 107§).

15. Jos testitulos on positiivinen, opiskelijalle annetaan kirjallinen varoitus.

16. Positiivisen testituloksen jälkeen opiskeluterveydenhoitaja kutsuu koolle monialaisen opiskeluhuoltoryhmän, jossa sovitaan seurannasta ja hoitoon ohjaamisesta sekä mm. seurantaseuloista. Ryhmään kutsutaan vastuuohjaaja, kuraattori, alaikäisen opiskelijan huoltaja ja/tai
lastensuojelun edustaja, tarvittaessa opinto-ohjaaja ja koulutuspäällikkö sekä alle 18-vuotiaiden osalta päihdetyön ohjaaja/nuorten mielenterveys- ja päihdesairaanhoitaja.

17. Jos opiskelija jatkaa huumausaineiden käyttöä eikä sitoudu sovittuun seurantaan ja hoitoon,
hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräaikaisesti. Määräaikaisen erottamisen yhteydessä sovitaan jo monialaisen opiskeluhuoltoryhmän seurantapalaveri opintoihin palaamiseksi. Jos opiskelija on itse keskeyttänyt opinnot, opinto-ohjaaja tai vastuuohjaaja kutsuu
palaverin koolle hänen palatessaan opintoihin.

18. On huomioitava, että ns. SORA-tutkinnoissa voidaan opiskelijalta peruuttaa opiskeluoikeus,
jos hän ei terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään täytä säädettyjä opiskelijaksi ottamisen
edellytyksiä. Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä esteitä ovat Esedun SORA-tutkinnoissa mm. päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Ole siis yhteydessä opinto-ohjaajaan, koulutuspäällikköön tai koulutusjohtajaan mahdollisen opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvän prosessin käynnistämisestä.
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2.11.5 HOITOONOHJAUS KUNNITTAIN
Hoitoonohjauksen voi tehdä vastuuohjaaja/opo/kuraattori/terveydenhoitaja/koulutuspäällikkö.

MIKKELI
Kuraattori varaa tarvittaessa alle 18-vuotiaille opiskelijoille tapaamisaikoja ESSOTEn päihdetyönohjaajalle. 18 vuotta täyttäneet opiskelijat ohjataan ESSOTEn riippuvuusvastaanotolle.

PIEKSÄMÄKI
Pieksämäen Esedun yksikössä hoitoonohjauksen tekee terveydenhoitaja tai kuraattori Pieksämäen
kaupungin päihdesairaanhoitajan vastaanotolle. Yhteistyötä tehdään myös päihdepoliklinikan ja lastensuojelun kanssa.

2.11.6 KURINPITO PÄIHDETILANTEISSA
Päihtyneenä esiintymisestä seuraa opiskelijalle rehtorin antama kirjallinen varoitus ja toistuvasta päihtyneenä esiintymisestä määräaikainen erottaminen. Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin (L531/2017, §85). Määräaikaisesta erottamisesta ja sen pituudesta sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättää monijäseninen
toimielin (seuraamustoimikunta) tai alla kolmen kuukauden ajalle rehtori. Asuntolasta erottamisesta
päättää monijäseninen toimielin.

L531/2017: 85 § KURINPITO
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus seuraaviin kurinpitotoimenpiteisiin:

Kirjallinen varoitus, kun opiskelija
-

kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä

-

on selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin
tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Päättävä taho: rehtori

Määräaikainen erottaminen max 1 vuosi, kun
-

teko on vakava tai opiskelija jatkaa kirjallisen varoituksen perusteena ollutta
epäasiallista käyttäytymistä

(TULKINTA: Jos opiskelija jatkaa huumausaineiden käyttöä.)
Päättävä taho: monijäseninen toimielin (seuraamustoimikunta), alle 3 kk erottamisessa rehtori

Opiskeluoikeuden pidättäminen (SORA-ALAT)
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- siihen asti, kunnes suostuu opiskeluoikeuden peruuttamisprosessiin liittyviin terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin
Päättävä taho: monijäseninen toimielin (seuraamustoimikunta)

Koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden lain L531/2017 erikseen määrittämissä tapauksissa, kun opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Kaikkea opiskeluun liittyvää toimintaa ohjaavat Etelä-Savon ammattiopiston järjestyssäännöt. Sitä
kautta voidaan päihdeasioissa myös päätyä kurinpitotoimenpiteisiin.

2.12 ASUNTOLATOIMINTA
Etelä-Savon ammattiopistolla on asuntolat Mikkelissä ja Pieksämäellä. Asuntolat tarjoavat luonnonvara-alan opiskelijoille maksuttoman asumismahdollisuuden koulupäivinä. Viikonloppuisin ja lomaaikoina asuntolat ovat suljettuina. Kummassakin asuntolassa työskentelee asuntolaohjaaja, joka toimii
asuntoloiden vastuullisena aikuisena ja järjestää ohjattua asuntolatoimintaa yhdessä opiskelijoiden
kanssa. Toiminta voi olla mm. pelejä, liikuntaa ja elokuvailtoja.

Opiskelijoiden asumisturvallisuuden takaamiseksi Esedussa on laadittu yhteiset asuntolasäännöt. Vastaanottaessaan asuntolapaikan opiskelijat sitoutuvat noudattamaan asuntolasääntöjä. Alaikäisten
kohdalla myös huoltaja vahvistaa allekirjoituksellaan lukeneensa ja hyväksyvänsä asuntolasäännöt.
Tämän lisäksi oppilaitoksen järjestyssäännöt koskevat myös asuntolan asukkaita.

2.13 KOULUMATKAT
Opiskelija on oppilaitoksen vakuutuksen piirissä koulumatkoilla, myös työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana, sekä koulun toimintaan liittyvillä retkillä. Poikkeuksena ovat koulumatkat moottoriajoneuvolla, jolloin opiskelija on liikennevakuutuksen piirissä.

2.14 KRIISISUUNNITELMA
Etelä-Savon ammattiopistossa on laadittu kriisisuunnitelma, jonka keskeisinä tavoitteina on vahvistaa
henkilöstömme ja opiskelijoidemme kykyä selviytyä vaikeissa tilanteissa sekä tukea oppilaitosyhteisömme toipumista ja selviytymistä kriisien jälkeen. Suunnitelma sisältää selkeitä toimintamalleja erilaisten kriisitilanteiden kohtaamista ja jälkihoidon järjestämistä varten (ml. väkivalta- ja uhkaustilanteet), sekä ohjeistuksen kriisitilanneviestintään.
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3

YKSILÖLLISEN OPISKELUHUOLLON PALVELUT

Opiskeluhuollon yksilökohtaisten palvelujen järjestämisessä suositaan varhaisen puuttumisen malleja
ja madalletaan eri keinoin opiskelijoiden kynnystä hakea ajoissa tarvitsemaansa tukea tai palveluja.
Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa luottamuksellisuus ja tietosuoja ovat olennaisia toiminnan onnistumien edellytyksiä ja sen eettinen perusta.

Vastuuohjaaja laatii opiskelijan kanssa opintojen alussa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). HOKSia päivitetään opintojen edetessä. Jos HOKS-keskustelujen yhteydessä ilmenee
tarvetta opiskeluhuollon palveluihin, vastuuohjaaja kutsuu koolle monialaisen asiantuntijaryhmän tai
ohjaa opiskelijan suoraan tarvittavan asiantuntijan luo tai konsultoi opiskeluhuollon toimijoita. Tarvittaessa opiskeluhuoltohenkilöstö voi olla asiantuntijaroolissa mukana HOKSin laadinnassa. Myös opintojen edetessä HOKS-keskusteluilla on tärkeä rooli opiskelijan kokonaistilanteen havainnoinnissa.

3.1

MONIALAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ JA OPISKELUHUOLLON KERTOMUKSET

Monialaisen yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän kutsuu koolle se henkilö, jonka huoli opiskelijan suhteen herää (pääsääntöisesti vastuuohjaaja tai opiskeluhuollon toimija). Tämä henkilö pohtii opiskelijan
ja huoltajan kanssa, keitä muita paikalle tarvitaan. Jos paikalle kutsutaan opiskeluhuollon toimijoita
(kuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri, psykologi ja/tai talon ulkopuolisia toimijoita), opiskelijalta
ja huoltajalta kysytään lupa ryhmän koollekutsumiselle ja kokoonpanolle.

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot kirjataan opiskeluhuollon kertomuksiin, samoin opiskelijan antama lupa. Opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän kokoontuessa sovitaan heti, kuka asiat kirjaa Wilman opiskelijakohtaiselle sivulle Muistiot-välilehdellä olevaan opiskeluhuoltokertomukseen. Kirjaajana toimii siis asiantuntijaryhmän keskuudestaan
valitsema vastuuhenkilö.

Kun monialaisessa asiantuntijaryhmässä selvitetään yksittäisen opiskelijan opiskeluhuollon tarvetta,
tai kun sen jäsenet toteuttavat jo suunniteltuja ja sovittuja yksilöllisiä opiskeluhuollon tukitoimia, asiantuntijaryhmän vastuuhenkilön on kirjattava ryhmän toimintatavoitteiden kannalta välttämättömät
opiskelijaa koskevat tiedot opiskeluhuoltokertomukseen. Myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet voivat tehdä tällaisia kirjauksia salassapitovelvoitteiden estämättä. Opiskeluhuoltokertomus laaditaan
jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan yksittäisen opiskelijan:
•

nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen
opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot;

•

asian aihe ja vireillepanija;

•

opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet;
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•

tiedot asian käsittelystä monialaisen asiantuntijaryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot;

•

toteutetut toimenpiteet;

•

kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa

Jos käsitellään pelkästään opetukseen liittyviä asioita, ja koolle kutsutaan ainoastaan opetusalan ihmisiä (opinto-ohjaaja, eritysopetusvastaava, vastuuohjaaja), kyseessä ei ole opiskeluhuoltolaissa tarkoitettu monialainen asiantuntijaryhmä. Opinto-ohjaaja yleensä kirjaa opetukseen liittyvät asiat omalle
välilehdelleen Primuksessa ja vastuuohjaaja tekee kirjaukset HOKS-lomakkeelle Wilmaan. Erityisen
tuen asiat kirjataan erityisen tuen lomakkeelle Wilmassa. Nämä eivät ole opiskeluhuollon kertomuksia.

Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö sekä muut opiskeluhuoltoa toteuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat opiskelijan yksilötapaamiset potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin, joiden käsittelystä säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja säännöksissä.
Opiskeluhuollon kuraattorit kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät asiakastiedot opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomukseen, joiden käsittelystä säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista annetussa laissa.

3.2

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Opiskeluterveydenhuoltoon ovat oikeutettuja opiskelijat, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa tai niiden osaa sekö opiskelijat, jotka ovat ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksessa olevat opiskelijat
kuuluvat työsuhteen vuoksi työterveyshuollon palveluiden piiriin.
Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn
seuraaminen ja edistäminen. Kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Mikäli lukukauden alussa
opiskelija, opettaja tai esim. huoltaja huomaa tarvetta ajanvaraukselle jo ennen kuin terveydenhoitajalta tulee kutsu, ajan voi varata jo aiemmin. Mikäli opettajalla on erityisiä toiveita tapaamista ajatellen, tulee niistä ilmoittaa terveydenhoitajalle.

Terveydenhoitaja käy esittäytymässä aloittavien opiskelijoiden ryhmissä ja kertoo tuolloin lyhyesti
opiskeluterveydenhuoltopalveluista. Myös Esedun verkkosivuilla ja sähköisessä opiskelijan oppaassa
on tietoa palveluista ja mm. yhteystiedot opiskelualoittain. Tarvittaessa terveydenhoitajat laittavat
palveluita koskien Wilmaan tiedotteita.
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Opiskelijan terveysneuvonta on yksilöllistä ja sillä tuetaan itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä
elämäntapoja, hyvää kuntoa, mielenterveyttä ja ehkäistään kiusaamista. Oppilaitoksen kanssa yhdessä
jaetaan tietoa ammattiin liittyvistä edellytyksistä ja keskeisistä terveys- ja turvallisuusriskeistä sekä tavoista suojautua niiltä.

Terveystarkastuksessa on tärkeä saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
ohjata opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin. Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti
opinnoista selviytymisen kannalta. Terveyden edistämisen lisäksi terveystapaamisen tavoitteena on
tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat varhain. Erityisen tuen tarvetta voivat aiheuttaa esimerkiksi opiskelijan krooninen sairaus, mielenterveys- ja päihdeongelmat, kiusaaminen, oppimisvaikeudet, vanhempien sairaus, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, lähisuhdeväkivalta ja
vaikeudet perheen tai opiskelijan toimeentulossa. Tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä muun
opiskelijahuollon, opettajien ja hoitotahojen kanssa koko opintojen ajan. Tarvittaessa terveydenhoitaja tai lääkäri on mukana yksittäisen opiskelijan asian käsittelyssä monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on myös tärkeä tuki nuoren opiskelijan selviytymisessä.
Opiskeluterveydenhuolto tukee opiskelijaa omalta osaltaan yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti.
Salassapitosäädökset ohjaavat tietojen siirtokäytäntöjä.

Terveydenhoitajan vastaanotto toimii päivittäin ilman ajanvarausta Mikkelissä klo 9-11 ja Pieksämäellä
klo 8-10 (tarkemmat tiedot löytyvät sivulta https://www.esedu.fi/opiskelijalle/opiskeluterveydenhuolto/). Tyypillisiä tehtäviä avoimella vastaanotolla ovat sairauksien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon liittyvä neuvonta ja omahoidon ohjaus, sairauksien seuranta, psykososiaalisen tuen antaminen, tapaturmien ensiapu, rokotustoiminta ja ehkäisyneuvonta. Mikäli avoimen vastaanottoajan päätyttyä opiskeluterveydenhoidon palveluja tarvitaan akuutisti (esim. tapaturmatilanteet), tulee terveydenhoitajaan
ottaa yhteys puhelimitse. Opiskelijalla tulee olla mukanaan sairautensa hoitoon koulupäivän aikana
tarvitsema lääkitys.

Mikäli opiskelijalla on tutkimuksilla todennettu tarve erityisruokavalioon, tulee opiskelijan ottaa yhteys terveydenhoitajaan opintojen alussa. Terveydenhoitajan vastaanotolla täytetään lomake oppilaitoksen opiskelijaravintolan henkilökunnalle.

Yhteisöllistä ennaltaehkäisevää työtä opiskeluterveydenhuolto tekee yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja muiden opiskeluyhteisön hyvinvointiin vaikuttavien tahojen kanssa. Opiskeluterveydenhuolto on mukana oppilaitoksen hyvinvointiohjelman ja erilaisten riskitilanteiden toimintaohjeiden
laatimisessa sekä opiskeluhuoltoryhmän toiminnassa. Opiskeluympäristön ja – yhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus tehdään joka kolmas vuosi laajassa yhteistyössä oppilaitoksen, opiskelijoiden, opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. Tarkastuksen tavoitteena on mm. tapaturmien ehkäiseminen ja esteettömän oppimisympäristön turvaaminen.
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Lääkärin vastaanotto toimii ajanvarauksella opiskeluterveydenhuollon tiloissa. Ajanvaraus tapahtuu
terveydenhoitajien kautta. Vastaanottotoiminta pitää sisällään sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn että
niiden hoitoon sisältyvää toimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään elämäntapoihin ja sairauksiin,
jotka voivat aiheuttaa uhkaa opiskelukyvylle. Tarvittaessa lääkärin vastaanotolle kutsutaan mukaan
myös nuoren opiskelijan perhettä tai muuta verkostoa. Lääkärin kautta opiskelija voidaan ohjata jatkotutkimuksiin erikoissairaanhoitoon.

Muina kuin vastaanottopäivinä lääkäri on tavoitettavissa terveydenhoitajien konsultaatioita varten.
Opiskeluterveydenhuollossa tehdään myös lääkärintarkastukset kutsunta- ja perhesuunnitteluasioihin
liittyen. Lääkärintarkastus järjestetään aina ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jonka terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai
tulevan ammatin vuoksi. Asevelvollisten ennakkoterveystarkastus voidaan tehdä samalla kuin opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastus. Tämä tehdään kutsuntavuonna. Lääkäri osallistuu omalta osaltaan oppilaitoksen yhteisöterveyden edistämiseen.

3.3

KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

Kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitettu ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille,
ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) opiskelijoille sekä ammattitutkintoa
suorittaville oppivelvollisuuden piirissä oleville opiskelijoille.

Kuraattorin ja psykologin työn tavoitteena on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia, sosiaalisia
ja psyykkisiä valmiuksia, opintojen etenemistä sekä ehkäistä niiden keskeyttämistä. Kuraattori ja psykologi toteuttavat yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä opiskelijan ja hänen huoltajien/muiden läheisten sekä muiden opiskelijan asiassa mukana olevien ammattilaisten kanssa. Lisäksi kuraattori ja psykologi osallistuvat oppilaitoksen yhteisölliseen työhön oman ammattinsa edustajana sekä toimii moniammatillisessa yhteistyössä oppilaitosten sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa.

Kuraattori- ja psykologipalvelut järjestää Mikkelissä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE) ja Pieksämäellä kaupunki. Mikkelin toimipisteissä työskentelee kolme kuraattoria ja
kaksi psykologia, joiden työpisteet sijaitsevat kaikissa ammattiopiston toimipisteissä lähellä opiskelijoita. Pieksämäellä on kaksi alakohtaista kuraattoria ja heidän toimipisteensä on ammattiopiston Keskuskadun ja Pappilantien toimipisteiden lähellä sijaitsevissa tiloissa.

Sosiaalialan asiantuntijana kuraattori tuo opiskeluhuollon toimintaan kokonaisvaltaisen näkökulman
opiskelijan elämäntilanteesta. Sosiaalisten vaikeuksien tunnistaminen ja selvittäminen sekä tukeminen niiden ratkaisemiseksi on olennainen osa oppilaitoksen sosiaalityötä. Kuraattorityön painotus on
ennaltaehkäisevässä ja varhaisessa tuessa ja opiskelijoiden ongelmien varhaisessa selvittelyssä. Opis-
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kelija voi hakeutua/ohjautua kuraattorin luo, jos mieltä askarruttaa mm. opintoihin, vuorovaikutussuhteisiin, perheeseen, tunne-elämään, arjessa selviytymiseen, päihteiden käyttöön, talouteen, asumiseen, kasvuun - ja kehitykseen tai opiskelun siirtymävaiheisiin liittyvät asiat.

Psykologin yksilötyön pääpaino on psykologisessa ohjauksessa ja neuvonnassa, oppimis- ja keskittymisvaikeuksien selvittämisessä sekä mielen hyvinvoinnin tukemisessa. Työ pitää sisällään yksittäisen
opiskelijan kanssa käytävät tukikeskustelut, oppimisvaikeustutkimukset ja moniammatilliset tapaamiset.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö pitää kuraattorin ja psykologin osalta sisällään mm. osallistumisen
yhteisöllisen hyvinvointityöryhmän toimintaan sekä toimintamallien (mm. poissaolo-, kiusaamis-, väkivalta-, päihde- ja kriisitilanteissa) laadintaan, päivittämiseen ja soveltamiseen oppilaitoksessa. Lisäksi yhteisölliseen työhön kuuluu esim. osallistuminen yhteisiin tapahtumiin ja keskustelut arjessa
oppilaitoksen henkilökunnan kanssa asioista, jotka edistävät opiskelijan tai koko yhteisön hyvinvointia.

Opiskelija voi hakeutua kuraattorin ja psykologin vastaanotolle oma-aloitteisesti, huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan tai muun yhteistyökumppanin ohjaamana. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja
luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori ja psykologi ohjaavat opiskelijoita muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin tai kutsuvat yhteistyökumppaneita opiskelijan tueksi.

3.4

OIKEUS SAADA OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA
PSYKOLOGIPALVELUJA

Mahdollisuus keskusteluun opiskelijan pyynnöstä
Opiskeluhuoltolain mukaan kuraattorin/psykologin on vastattava opiskelijan keskustelun tarpeeseen
viikon sisällä yhteydenotosta, kiireellisessä tilanteessa samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä. Asian kiireellisyyden arvioi kuraattori/psykologi yhdessä opiskelijan kanssa, ja arviointi voidaan
toteuttaa esimerkiksi puhelimitse. Määräajat koskevat ensimmäistä henkilökohtaisessa tapaamisessa
käytyä keskustelua ja asian selvittelyn alkamista, eivät tukitoimien järjestelyä tai tutkimuksia.

Mahdollisuus keskusteluun muiden aloitteesta
Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä opiskelijalle 1 momentissa tarkoitetulla tavalla myös opiskelijan huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella, jollei kyseessä
ole yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai jos keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen
tarpeetonta.1

1

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § 2 mom. (1287/2013)
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Oikeus tukeen ja ohjaukseen
Opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä
tuki ja ohjaus hänen opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tarvittaessa opiskelija on ohjattava saamaan muita opiskeluhuollon palveluja sekä muuta
erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. 2

3.4.1

YHTEYDENOTTO OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUJEN SAAMISEKSI

Oppilaitoksen ja opiskeluhuollon työntekijällä on yhteydenottovelvollisuus kuraattoriin opiskelijan
opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Yhteydenottaja on yhteydessä huoltajaan ohjatessaan opiskelijaa kuraattorille. Kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksiensa ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Kuraattori ohjaa opiskelijaa ja hänen perhettään tarvittaessa muiden tukipalveluiden piiriin.

Velvollisuus yhteydenottoon
Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai
kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot.3

Opiskelijalle tiedottaminen
Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, on opiskelijalle annettava tieto yhteydenotosta
ja mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä 15 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa.4

Muut ammattilaiset
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu, joka ammatillisessa tehtävässään on saanut tietää opiskelijan tuen tarpeesta, voi salassapitosäännösten estämättä ottaa yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin
tai kuraattoriin.5

Huoltajalle tiedottaminen

2

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § 3 mom. (1287/2013)
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 16 § 1 mom. (1287/2013)
4 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 16 § 2 mom. (1287/2013)
5 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 16 § 3 mom. (1287/2013)
3
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Opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle on annettava tieto tässä pykälässä säädetystä
yhteydenotosta, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. 6

3.4.2

OPISKELUHUOLLON TUKI KURINPIDOLLISISSA TOIMENPITEISSÄ

Jos opiskelija häiritsee opetusta, rikkoo oppilaitoksen järjestystä tai käyttäytyy uhkaavasti, voidaan hänelle antaa kurinpitorangaistus. Koulutuspäällikkö tai vastuuohjaaja voi antaa opiskelijalle suullisen
huomautuksen, jos opiskelija rikkoo oppilaitoksen järjestyssääntöjä ja rikkomus on lievä. Suullinen
huomautus on kirjattava Primukseen. Koulutuspäällikkö voi evätä opiskelijan opetukseen osallistumisen enintään kolmeksi päiväksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai
muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Tieto opetuksesta epäämisestä kirjataan Primukseen ja asiasta ilmoitetaan
alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajalle.

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta sekä korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta oppilaitoksesta tai asuntolasta päättää rehtori. Yli kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta päättää seuraamustoimikunta (lain määrittämä monijäseninen toimielin). Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaa ei voida määräaikaisesti erottaa
yli kolmeksi kuukaudeksi. Em. rangaistuksissa on kuultava opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Näistä kurinpitotoimista on laadittu erillinen toimintaohje, joka on luettavissa ESSIssä (Toimenpidesuunnitelma: Turvallinen opiskeluympäristö ja seuraamukset http://intranet.esedu.fi/opetus/nuoret/lomakkeet )

Opiskeluhuollon toimijoita saatetaan pyytää mukaan asiantuntijaroolissa mahdollista rangaistusta
edeltäviin selvityksiin ja keskusteluihin. Opiskeluhuollon toimijoiden tehtävänä on tarjota opiskelijalle
tukea ja ohjausta ongelmatilanteissa.

3.5

YHTEISTYÖ OPISKELIJOIDEN JA HEIDÄN HUOLTAJIENSA KANSSA

OPISKELIJAN JA HUOLTAJAN OSALLISUUS JA YHTEISTYÖ
Opiskelijoiden osallisuutta oppilaitoksen toiminnassa pidetään yllä opiskelijayhdistyksen kautta. Opiskelijayhdistys nimeää edustajansa oppilaitoskohtaiseen opiskelijahuoltoryhmään. Tämän lisäksi opiskelijoilla on edustus myös monissa muissa Etelä-Savon ammattiopiston ryhmissä. Opiskelijayhdistyksen hallituksen kanssa keskustellaan ajoittain opiskeluhuoltoon liittyvistä teemoista. Huoltajien edus-

6

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 16 § 4 mom. (1287/2013)
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taja kuuluu oppilaitoksen yhteisölliseen hyvinvointiryhmään (YHR). Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille järjestetään syksyisin kotiväenilta, jossa kerrotaan opintoihin, opiskeluhuoltoon
ja opinto-ohjaukseen liittyvistä asioista. Vuosittaisissa vanhempainfoorumeissa kuullaan huoltajien
ääntä ajankohtaisissa ammatillisen koulutuksen toimintaan liittyvissä asioissa ja välitetään tietoa uudistuksista ja mahdollisista muutoksista.

YHTEYDENPITO HUOLTAJIEN KANSSA
Pääasiallinen yhteydenpidon väline oppilaitoksen ja huoltajien välillä on opiskelijahallintojärjestelmän
Wilma-käyttöliittymä. Wilmasta huoltajat pääsevät näkemään alle 18-vuotiaan opiskelijan työjärjestyksen, poissaolot ja muut tuntimerkinnät, HOKSin ja erityisen tuen toiminnot. Yhteydenpito toimii
Wilma-viestien välityksellä kätevästi oppilaitoksen henkilöstön ja huoltajien välillä.

OPISKELIJAN ITSENÄINEN ASEMA OPISKELUHUOLLON ASIAKKAANA
Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat
toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti (L1287/2013, §18).
Opiskeluhuollon toteuttamisessa on huomioitava, että opiskelijalle ja hänen huoltajalleen on annettava tieto opiskelijan asioiden käsittelyyn liittyvistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä.
Alaikäinen ja muu vajaavaltainen voi, ottaen huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muut henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä asian laatu, painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista
edustajansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään
koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen,
jollei se ole selvästi hänen etunsa vastaista. Arvion vajaavaltaisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö (L1287/2013, §18).
Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.

Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu
opiskelijan tai, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen
huoltajansa suostumukseen (L1287/2013, §19). Opiskelijalla on myös oikeus tarkastaa, mitä tietoja
hänestä on tallennettu rekisteriin, ja oikeus saada virheelliset tiedot korjatuksi.

Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua tarvittavia
opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä. Jos alaikäisellä tai muutoin vajaavaltaisella
ei ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, huoltaja tai
muu laillinen edustaja voi antaa siihen suostumuksen hänen sijastaan.

Monialaisessa asiantuntijaryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassa pidettäviä tietoja siten
kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 26 §:n 3 momentissa säädetään.
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3.6

SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA,
KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Oppilaitoksessamme on kiusaamisen suhteen nollatoleranssi. Mahdollisesti esiin tulevia kiusaamistapauksia varten on laadittu kiusaamisen vastainen toimintamalli. Malli on ensisijainen työväline opiskelijoiden välisen kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Kiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku opiskelija kokee joutuvansa kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia
voi olla yksi tai useampia. Kiusaaminen voi olla mitä tahansa sellaista toimintaa, joka vahingoittaa,
loukkaa tai aiheuttaa tuntemuksen kiusatuksi tulemisesta. Se merkitsee usein myös uhrin eristämistä
luokan, ryhmän tai virtuaaliryhmän sosiaalisesta kanssakäymisestä.

Esedussa on nollatoleranssi väkivalta- ja uhkaustilanteisiin suhtautumisessa. Ilmoitamme kaikista em.
tapauksista viranomaisille, jotka tekevät oman harkintansa mukaan päätökset tarkoituksenmukaisista
toimenpiteistä. Oppilaitoksen toimintamallit väkivalta- ja uhkaustilanteisiin on kirjattu kriisisuunnitelmaan. Esimiehen tehtävänä on kirjata ko. tilanteet myös erilliseen seurantataulukkoon.

Vastuuohjaajat tiedottavat opiskelijoille kiusaamisen vastaisesta toimintamallista jokaisen uuden ryhmän aloittaessa opiskelunsa. Opetukseen suositellaan integroitavaksi kiusaamista ehkäiseviä teemoja,
esimerkiksi ryhmäytymisharjoitteet, ryhmän kanssa yhdessä laadittavat Ryhmän säännöt ja Esedun
opiskelurauhan julistus ovat erinomaisia keinoja kiusaamisen ennaltaehkäisyksi. Internetistä löytyy
linkkejä, joita voi hyödyntää asian käsittelyssä, kuten Kiusaaminen - MLL & Videot - MLL.

Esedussa seurataan kiusaamisen esiintymistä myös Amis-palautekyselyissä. Jos kyselyiden tuloksissa
ilmenee, että jossakin ryhmässä esiintyy kiusaamista, vastuuohjaajan käsittelee asiaa ryhmässä tarkemmin.

TOIMINTAMALLI KIUSAAMISTILANTEISSA
Esedulla kiusaamiseen puututaan aina. Toimi, kun havaitset!
1.

PUUTTUMINEN
•
•
•
•
•
•

2.

Kun kuulet kiusaamisesta, aloita tilanteen selvittäminen.
Kun näet kiusaamista, keskeytä tilanne välittömästi.
Väkivaltatilanteessa soita 112.
Tee selväksi, että minkäänlaista kiusaamista ei hyväksytä.
Järjestä selvittämiskeskustelu välittömästi.
Konsultoi tarvittaessa kuraattoria.

Kun näet tai kuulet
– puutu ja selvitä!
Vastuu kuuluu kaikille.

SELVITTÄMISKESKUSTELU
•
•

Keskustele asianosaisten kanssa erikseen ja täytä lomake: ”Kiusaamistapahtuman selvittämislomake”
Ole puolueeton, älä vähättele, pysy rauhallisena. Pyydä keskusteluun mahdollisuuksien mukaan työpariksi toinen työntekijä.
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•
•
•
•
3.

SEURANTAKESKUSTELU - Vastuuohjaaja
•
•
•
•
•
•

4.

Selvittäkää tilanne ja sopikaa toimenpiteet. Sovitut toimenpiteet
kirjataan lomakkeille.
Puutu myös someKäy läpi lomakkeelle kirjatut asiat asianosaisten kanssa.
kiusaamiseen!
Ilmoita alaikäisten huoltajille ja vastuuohjaajalle.
Kerro vastuuohjaajan järjestämästä seurantakeskustelusta asianosaisille.

Järjestä seurantakeskustelu viimeistään 1 – 2 viikon kuluessa ja
kutsu asianosaiset paikalle.
Kerro opiskelijalle, että hän voi pyytää keskusteluun tukihenkilön
(vanhempi, kuraattori, muu henkilökunnan edustaja tms.).
Pyydä keskusteluun aina työpariksi toinen työntekijä.
Täytä lomake: ”Kiusaamistilanteen seurantalomake”
Mikäli keskustelussa todetaan kiusaamisen loppuneen, asian käsittely päättyy tähän.
Mikäli kiusaaminen jatkuu, siirrytään jatkotoimenpiteisiin.

Huolehdi aina opiskelijoiden hyvinvoinnista – tarjoa
kuraattorin tukea!

JATKOTOIMENPITEET – Vastuuohjaaja
•
•
•
•

Järjestä tapaaminen, johon kutsut asianosaiset, alaikäisten huoltajat, sekä koulutuspäällikön ja kuraattorin.
Tehkää suunnitelma ja sopimus, joilla kiusaaminen saadaan loppumaan.
Kerro asianosaisille oppilaitoksen kurinpitomenettelystä.
Täytä lomake: ”Kiusaamistapahtuman jatkotoimenpidelomake”

Vakava ja pitkäaikainen kiusaaminen
on aina rikos! Kiusaaminen voi täyttää monen eri ri-

Tehdyn sopimuksen seurannasta vastaavat vastuuohjaaja ja koulutuspäällikkö
5.

koksen tunnusmerkit.

ILMOITUKSET JA KURINPITO – Vastuuohjaaja ja koulutuspäällikkö

Mikäli opiskeluhuollolliset toimenpiteet tai kurinpitotoimet eivät auta, ilmoitetaan asia poliisille, lastensuojeluun/sosiaalitoimeen ja Sovittelu Ry:hyn.

3.7

NIVELVAIHEYHTEISTYÖ

Esedussa tehdään vahvaa nivelvaiheyhteistyötä sekä opintoihin ohjautumisen vaiheessa että opintojen loppuvaiheessa. Syksyisin järjestetään tiedonsiirtopäivä, jossa perusopetuksen pedagoginen henkilökunta siirtää toisen asteen toimijoille oppilaiden luvalla opetuksen järjestämistä koskevaa välttämätöntä tietoa.

Opiskelijan siirtyessä kesken opintojen oppilaitoksesta tai tutkinnosta toiseen, valmentavaan koulutukseen tai valmentavasta koulutuksesta tutkintoon, on siirtymävaiheessa mukana Esedun osalta
opinto-ohjaaja tai vastuuohjaaja, joka varmistaa opintojen joustavan jatkumisen. Opiskelija saattaa
myös siirtyä esimerkiksi lyhyemmän jakson ajaksi työpajalle, muuhun kuntouttavaan toimintaan tai
sairaalaopetukseen. Myös tällöin vastuuohjaaja, opinto-ohjaaja tai kuraattori varmistaa, että opintojen jatkumisesta jakson jälkeen on tehty suunnitelma.
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Opintojen päättövaiheessa ne opiskelijat, joilla koetaan olevan haasteita työllistymisessä, pyritään ohjaamaan työvoimahallinnon palvelujen piiriin. Jatko-opinto-ohjausta tarjotaan kaikille opiskelijoille.

4

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

4.1

Nuorisolaki ja ilmoitus etsivälle nuorisotyölle

Nuorisolaki (L1285/2016) määrää seuraavaa:

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään
koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. (10 §)
Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalla etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti
(11 §):

2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot
ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa;

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat ja siviilipalveluskeskus voivat
jättää tiedot 2 momentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos ne arvioivat käytettävissään olevien tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori ole 10 §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun
tuen tarpeessa.

Tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen luovuttajan on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle, että nuorta koskevia tietoja voidaan
2 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten.
(11 §)

Etsivää nuorisotyötä varten luovutettavat yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan toimittaa
sähköisesti. (12 §)

Etsivän nuorisotyön ilmoitukset
•

Nuorisolain mukaista ohjaustyötä tekevät etsivät nuorisotyöntekijät. Kaikkia 13–29-vuotiaita
nuoria voidaan henkilökohtaisesti tukea eri elämäntilanteissa. Mikkelissä etsivät nuorisotyöntekijät toimivat Ohjaamo Olkkarissa ja Pieksämäellä Ohjaamo Pientareella.
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•

Nuorisolain 11 § mukaan salassapitosäännösten estämättä koulutuksen/opetuksen/puolustusvoimien ja siviilipalvelukeskuksen järjestäjän tulee luovuttaa nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos kyseessä on
o

peruskoulun päättävä nuori, joka ei ole saanut tai vastaanottanut opiskelupaikkaa
tai aloittanut opintoja

o

nuori, joka keskeyttää ammatillisen tai lukiokoulutuksen

o

nuori, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden
puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen

•

Tietojen luovuttamismahdollisuudesta ilmoitetaan sopivin tavoin etukäteen nuorelle ja kun
kyseessä on alaikäinen, myös huoltajalle.

•

Myös muilla kuin edellä mainituilla viranomaisilla on oikeus salassapitosäädösten estämättä
ilmoittaa nuoren tiedot etsivälle nuorisotyölle, jos nuori arvioidaan viranomaisena saatujen
tietojen perusteella olevan viipymättä tuen tarpeessa.

•

Muissa kuin viipymättä tuen tarpeessa olevissa tilanteissa tietojen luovuttaminen edellyttää
lähtökohtaisesti nuoren nimenomaista suostumusta. Esimerkiksi nuorella on selittämättömiä
poissaoloja, mutta hän ei ole viipymättä tuen tarpeessa.

•

Tieto voidaan jättää antamatta, jos käytettävissä olevien tietojen pohjalta ja nuoren tilanne ja
tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna arvioidaan, ettei tiedon luovuttaminen
nuoren auttamiseksi ole tarpeen.

•

Nuorisolain 11§ mukaan nuoren nimi, tarvittaessa henkilötunnus ja yhteystiedot ilmoitetaan
soittamalla Mikkelissä Ohjaamo Olkkariin puh: 044 794 3266, ma-pe klo 9-16 tai postitse suoraan Ohjaamo Olkkari/ etsivä nuorisotyö, Maaherrankatu 12, 50100 Mikkeli ja Pieksämäellä
Ohjaamo Pientareelle puh: 040 628 0730, ti-to klo 13-17 tai Huvilakatu 31, E-rakennus, 76130
Pieksämäki.

•

Ohjaamo Olkkari suosittelee liputtamista ilmoituksen tekemisen yhteydessä.

•

Tietoja ei luovuteta etsivään nuorisotyöhön sellaisesta nuoresta, josta on lastensuojelulain
(417/2007, 25 §) mukaan tehtävä ilmoitus kunnan sosiaalitoimesta vastaavalle toimielimelle.

Esedusta ilmoitetaan järjestelmällisesti etsivään nuorisotyöhön kaikki alle 29-vuotiaat, jotka eivät ole
ottaneet saamaansa opiskelupaikka vastaan. Lisäksi ilmoitamme kaikista opiskelijoista, joiden opinnot
ovat keskeytyneet. Opiskelijan luvalla olemme yhteydessä etsivään nuorisotyöhön jo ennen kuin vakavia haasteita opinnoissa ilmenee.

Lastensuojelun kanssa teemme tiivistä yhteistyötä erityisesti sijoitettuna olevien nuorten verkostoissa.
Koko henkilökunnalla on tilanteen niin vaatiessa velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Kuraattorit
voivat tarvittaessa auttaa ilmoituksen teossa.
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4.2

Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) määrittää, että jos henkilö tarvitsee sosiaalihuoltoa, hänet on ohjattava
hakemaan palveluja tai otettava yhteys sosiaalihuoltoon. Yhteydenottoon tarvitaan suostumus. Jos
suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava, kun henkilö on kykenemätön
vastaamaan omasta terveydestään tai turvallisuudestaan tai kyseessä on lapsen etu.

Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisuus koskee seuraavia (35 §): …jos…terveydenhuollon ammattihenkilö,
sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen,
Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää
henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ovat mm. kotipalvelu, perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, vertaisryhmätoiminta sekä lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta (oikeuden päätöksellä tai lastenvalvojan sopimuksella). Lastensuojeluilmoitus on kuitenkin tehtävä viipymättä, jos
asianosaiset eivät suostu yhteydenottoon ja lastensuojelulain 25 §:n kriteerit täyttyvät.
Jos pohdit sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tekemistä, ota ensisijaisesti yhteyttä oppilaitoksen
kuraattoriin.

Päivystysnumerot:
Mikkeli virka-aikana: 044 794 2394, virka-ajan ulkopuolella: Etelä-Savon Ensineuvo 015 211 411 tai
yleinen hätänumero 112.
Pieksämäki: hätäkeskus 112

4.3

Lastensuojeluilmoitukset

Lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuus salassapitosäännösten estämättä koskee laajasti eri tahoja,
jotka ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Velvollisuus ilmoituksen tekemiseen on mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetustoimen, palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla.

Lastensuojeluilmoituksen tekemistä ei saa viivästyttää delegoimalla ilmoituksen tekemistä toiselle
henkilölle. Ilmoituksen tekemiseen on velvoitettu se henkilö, joka on saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeesta. Esedussa kuraattorit avustavat tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen tekemisessä.
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Ilmoitusvelvollisuus koskee sitä tietoa, jonka työntekijä on saanut omassa työssään. Kynnys tehdä lastensuojeluilmoitus ei saisi olla liian korkea. Jos työntekijällä on vaikeuksia arvioida, onko lapsesta herännyt huoli riittävää lastensuojeluilmoituksen tekemiseksi, asiasta voi tarvittaessa yleisellä tasolla kysyä lapsen asuinkunnan sosiaaliviranomaisilta. Lapsen henkilöllisyyttä ei tällöin paljasteta.
Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, kun ilmoitusvelvollinen havaitsee tai saa tietää asioita, joiden
vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on aiheellista ja tarpeellista selvittää, eli:

•

perustuu ilmoituksen tekijän omaan arvioon tilanteesta

•

huolen herätessä asiasta keskustellaan ensisijaisesti suoraan vanhempien kanssa

•

ilmoituksen perusteeksi riittää perusteltu huoli, joka tulee kirjata selkeästi myös ilmoitukseen, ei tarvitse eikä tule ottaa kantaa muuhun, esimerkiksi tukitoimiin

•

tehtävä viipymättä, vanhemmat eivät voi kieltää ilmoituksen tekoa.

Ilmoitusperusteita ovat mm.:
•

lapsen hoidon tai huollon tarve: perushuolenpito, vanhemmuus, lapsen tarpeiden laiminlyönti tai heitteillejättö

•

lapsen kehitystä vaarantavat olosuhteet: mm. lähisuhdeväkivalta, vanhemman päihde- tai
mielenterveysongelmat, jaksamattomuus, vanhemman oman hoidon laiminlyönti

•

lapsen oma käyttäytyminen: päihde- tai mielenterveysongelmat, rikollisuus, itsetuhoisuus

•

Huom! Ilmoitusvelvollisten on tehtävä ilmoitus lapseen kohdistuneesta rikosepäilystä suoraan poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä,
että lasta on pahoinpidelty tai häneen on kohdistunut seksuaalirikos, samalla tehtävä myös
lastensuojeluilmoitus! Lapseen kohdistuneessa rikosepäilyssä LASTA EI SAA HAASTATELLA tapahtumista vaan asiat kirjataan tarkasti ylös, kuten lapsi on asiat oma-aloitteisesti kertonut.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen
•

Soittamalla, lomakkeella tai paperilla vapaamuotoisesti

•

Mieluiten kirjallisena, koska siinä tieto ja ilmoituksen sisältö tulee juuri siinä muodossa kuin
ilmoittaja on sen kertonut

•

Ilmoitus tehdään lapsen nimellä

•

llmoitukseen on kirjattava näkyviin kaikki se tieto, joka halutaan kertoa, ei ”rivien välistä lukemista” tai tarralappua päällä, jonka sisällöstä kielletään kertomasta perheelle

•

Ilmoitukseen toivotaan liitettävän se tieto, mitä lapsen tukemiseksi oppilaitoksessa on jo
tehty

•

Opiskelijan/huoltajan luvalla ilmoitukseen voidaan liittää esim. kopiot opiskeluhuoltokertomuksista

•

Mikäli lastensuojelu päätyy tekemään lastensuojelutarpeen selvityksen, lastensuojeluviranomaisella on oikeus pyytää ko. selvitystä varten tarvitsemansa tiedot lastensuojelulain nojalla
salassapitosääntöjen estämättä, mm. tiedot opiskeluhuoltokertomuksesta
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•

Hyviin toimintakäytänteisiin kuuluu, että ilmoituksen tekijä kertoo perheelle ilmoituksen tekemisestä itse (poikkeuksena pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyt, joissa on konsultoitava
poliisia tai poliisin sostt:tä siitä, kuka ja miten asiasta perheelle kertoo)

•

Postitse: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, alkuarviointitiimi, Vilhonkatu 7-9, 50100 Mikkeli, faksilla: 015-194 2333. Pieksämäki: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Lapsiperheiden palvelut PL 101 76101 PIEKSÄMÄKI https://www.pieksamaki.fi/terveys-ja-hyvinvointi/perheiden-palvelut/lastensuojelu/.

•

Puhelimitse ja kiireellisissä, päivystyksellisissä lastensuojeluasioissa yhteys Mikkelissä Essoten
monitoimijapäivystykseen: puh.044-794 2394, Pieksämäellä hätäkeskukseen 112.

•

Jos ilmoituksen teko mietityttää, konsultointia on saatavissa Mikkelissä puhelimitse: puh 0447945683 tai jättämällä yhteydenottopyynnön sähköpostiin: marjo.viistera@essote.fi; annaliisa.kovanen@essote.fi ; liisa.laine@essote.fi.

Lisätietoa myös THL:n Lastensuojelun käsikirjassa https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

4.4

Yhteistyö poliisin kanssa

Mikkelissä toimii ns. ankkuripoliisitiimi. Ankkuritiimin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja
nuorten syrjäytymistä seuraavin toimenpitein: Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä
tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen. Lisäksi ankkuritiimien tehtäviin kuuluu sisäisen
turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä (muun muassa uhkatoiminto) ja jalkautumalla nuorten pariin. Mikkelin ryhmässä on kaksi poliisia sekä kaupungin sosiaalityöntekijä.
Ankkuripoliisin yhteystiedot:
•
•

Poliisi neuvontanumero 0295 455 630 (Puhelu), 050 328 9451 (Whatsapp) arkena 8-16.15
Sosiaalityöntekijä 044 7494 394

Nuorisopoliisi osallistuu vuosittain oppilaitoksen tilaisuuksiin, esim. Hyvinvointivirtaa-tapahtumaan
Mikkelissä syksyisin. Etelä-Savon ammattiopisto tekee ilmoituksen kaikista uhkaus- ja väkivaltatilanteista viranomaisille.
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OPISKELUHUOLLON VASTUUT

Opiskeluhuollosta vastaava johtaja
•

vastaa johtotasolla oppilaitoksen opiskeluhuollosta, opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opiskelijayhdistystoiminnan kehittämisestä, opinto-ohjauksesta sekä erityisestä tuesta

•

toimii yhteisöllisen hyvinvointiryhmän (YHR) puheenjohtajana, kutsuu koolle kokoukset,
koordinoi toimintaa

•

toimii kriisiryhmän jäsenenä

•

tiedottaa opiskeluhuollon asioista
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•

vastaa omalta osaltaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimintaohjelman toteuttamisesta
oppilaitoksessa

Opiskeluhuoltoa koordinoiva koulutuspäällikkö
•

toimii opiskeluhuollon ohjausryhmien jäsenenä (Mikkeli, Pieksämäki)

•

toimii yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäsenenä

•

vastaa käytännön tasolla opiskeluhuollon koordinoinnista ja tiedottamisesta oppilaitoksessa

Opettaja
•

seuraa opiskelijan edistymistä opettamassaan opetuskokonaisuudessa

•

kirjaa opiskelijoiden poissaolot oppitunneilta

•

keskustelee opiskelijan ja vastuuohjaajan kanssa, mikäli havaitsee huolta herättäviä asioita
opiskelijan opiskelussa tai muiden asioiden osalta

•

o

opiskelijalla on paljon poissaoloja

o

opinnot eivät etene normaalissa rytmissä

o

hänellä on käyttäytymis- tai motivaatio-ongelmia

ottaa yhteyttä vastuuohjaajaan opiskelijan kanssa keskusteltuaan ja toimii tiiviissä yhteistyössä vastuuohjaajien kanssa

•

ilmoittaa tarvittaessa vastuuohjaajalle ja/tai opiskeluhuollon ammattihenkilöstölle mm. seuraavissa tilanteissa
o

havaittu kiusaamistapaus

o

epäily päihteiden käytöstä koulussa, kouluajalla tai jos vapaa-ajan käyttö näkyy koulussakin

•

o

opettaja saa tietoonsa, että opiskelijalla on erityisen haasteelliset kotiolot

o

opettaja huomaa, että opiskelijalla on ongelmia jaksamisessa

kääntyy vastuuohjaajan ja/tai ervan ja/tai erityisopettajan puoleen, kun
o

ilmenee, että opiskelijalla on vaikeuksia opetuskielen hallinnassa

o

syntyy epäily, että opiskelijalla on LUKI-vaikeus, hahmottamisen häiriö tai muu oppimisvaikeus

o
•

opiskelija ei näytä selviävän opinnoistaan ilman erityistä tukea

jos opettaja havaitsee opiskelijan käytöksessä jotain, joka saattaa merkitä turvallisuusuhkaa
muille, hän ilmoittaa havainnostaan välittömästi vastuuohjaajalle ja koulutuspäällikölle

•

osallistuu tarvittaessa monialaisiin asiantuntijaryhmiin

Vastuuohjaaja
•

seuraa opiskelijan opintojen etenemistä, käy säännölliset HOKS- ja erityisen tuen keskustelut
ja on perusryhmänsä opiskelijoiden tuntija ja tukija

•

vastaa opiskelijan HOKS-prosessista ja erityisen tuen suunnitelmasta

•

tekee yhteistyötä muiden opettajien kanssa
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•

keskustelee opiskelijan kanssa silloin, kun herää huoli opiskelijan hyvinvoinnista ja/tai käyttäytymisestä ja ottaa yhteistyössä opiskelijan kanssa tarvittaessa yhteyttä opiskeluhuoltohenkilöstöön ja/tai alaikäisen tapauksessa huoltajiin

•

ottaa mm. seuraavissa tapauksissa yhteyttä opiskeluhuollon ammattihenkilöihin, jollei opettaja jo ole sitä tehnyt:
o

kiusaaminen tai kiusaamisepäily

o

päihteiden käyttöepäily koulussa, kouluajalla tai jos vapaa-ajan käyttö näkyy koulussa

•

o

opiskelijalla on erityisen haasteelliset kotiolot

o

opiskelijalla on ongelmia jaksamisessa

o

muissa tapauksissa, jos opiskelijasta on lisääntynyt huoli

seuraa oman ryhmänsä edistymistä, havaitessaan, että opiskelijalla on paljon poissaoloja,
keskustelee opiskelijan kanssa ja ottaa alaikäisen tapauksessa yhteyttä kotiin - toimii Esedun
poissaolojen varhaisen mukaantulon mallin mukaisesti

•

toimii opiskelijan tukemiseksi yhteistyössä huoltajien kanssa silloin, kun opiskelijalla on fyysinen tai henkinen vamma tai sairaus

•

havaitessaan, että opiskelijan opinnot eivät etene normaalissa aikataulussa, keskustelee opiskelijan kanssa ja ottaa alaikäisen tapauksessa yhteyttä kotiin sekä tarvittaessa opinto-ohjaajaan ja/tai erityisopettajaan tai opiskeluhuollon henkilöstöön

•

tiedottaa ryhmänsä asioista tarvittaessa opinto-ohjaajalle

•

kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle

•

vastuuohjaajien edustaja toimii yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäsenenä

Erityisopetusvastaava (erva)
•

toimii edustamallaan alalla vastuuohjaajan tukena opiskelijan erityisen tuen prosessissa

(erityisen tuen prosessin tarkempi kuvaus löytyy Esedun erityisen tuen toteuttamissuunnitelmasta)
•

kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle ja osallistuu
asiantuntijaryhmiin

Laaja-alainen erityisopettaja
•

erityisopettajien edustaja toimii yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäsenenä

•

tukee opiskelijoiden opiskelua tarvittaessa tarjoamalla lisä-, erityis- ja rinnakkaisopetusta
mm. erityisen tuen pajoissa

•

toimii yhteistyössä opettajien kanssa opiskelijoiden opintojen ja hyvinvoinnin tukemiseksi

•

ohjaa opiskelijan tarvittaessa opiskeluhuollon palvelujen piiriin

•

osallistuu tarvittaessa monialaisiin asiantuntijaryhmiin

Opinto-ohjaaja
•

opojen edustaja toimii opiskeluhuoltoryhmän/yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäsenenä

•

toimii yhteistyössä opettajien kanssa opiskelijoiden opintojen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
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•

seuraa ja suunnittelee opiskelijan opintoja yhteistyössä opiskelijan ja vastuuohjaajan kanssa

•

ohjaa opiskelijan tarvittaessa opiskeluhuollon palvelujen piiriin

•

on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin

•

kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle ja osallistuu
asiantuntijaryhmiin

Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstö
Terveydenhoitaja
•

seuraa ja edistää omalta osaltaan työympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja opiskeluyhteisön hyvinvointia

•

seuraa opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tapaamalla kaikki 1. vuoden opiskelijat (nuorisopuoli) sekä lisäksi yksilöllisen tarpeen mukaan

•

terveydenhoitaja tekee kutsuntatarkastuksen kutsuntaikäiselle opiskelijalle

•

pitää päivittäin avointa vastaanottoa (ilman ajanvarausta klo 8-10), jossa on mahdollisuus
hoitaa akuutteja sairaanhoidollisia asioita

•

tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, mukaan lukien huoltajat

•

kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle ja osallistuu
asiantuntijaryhmiin

•

terveydenhoitajien edustaja toimii yhteisöllisen hyvinvointiryhmän ja kriisiryhmän jäsenenä

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri
•

tekee lääkärintarkastuksen terveydenhoitajan yksilöllisen arvion perusteella tai opiskelijan
niin halutessa

•

selvittelee ja hoitaa opiskelukykyyn vaikuttavia sairauksia ja lähettää tarvittaessa asianmukaiseen jatkohoitoon

•

toimii yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäsenenä

•

tekee ennakkoterveystarkastuksen kutsuntaikäiselle opiskelijalle

Psykologi
•

psykologien edustaja toimii yhteisöllisen hyvinvointiryhmän ja kriisiryhmän jäsenenä

•

osallistuu oppilaitoksen yhteisöllisen hyvinvointityön tekemiseen ja kehittämiseen

•

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

•

tiedottaa alaansa kuuluvista asioista opettajille, opiskelijoille ja huoltajille sekä konsultoi
muita Esedussa toimivia vastuualueeseensa liittyvistä asioista

•

toimii oman alansa asiantuntijana opiskeluhuollon kokonaisuudessa

•

tekee psykologin työtä opiskelijoiden ja heidän perheidensä parissa

•

kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle ja osallistuu
asiantuntijaryhmiin
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Kuraattori
•

kuraattorien edustaja toimii yhteisöllisen hyvinvointiryhmän ja kriisiryhmän jäsenenä

•

osallistuu oppilaitoksen yhteisöllisen hyvinvointityön tekemiseen ja kehittämiseen

•

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

•

tiedottaa alaansa kuuluvista asioista opettajille, opiskelijoille ja huoltajille sekä konsultoi
muita Esedussa toimivia vastuualueeseensa liittyvistä asioista

•

toimii sosiaalihuollon asiantuntijana ja tuo opiskeluhuollon toimintaan kokonaisvaltaisen näkökulman opiskelijan elämäntilanteesta

•

toimii tarvittaessa konsultointiapuna opiskeluhuollollisissa asioissa

•

tekee sosiaalista työtä opiskelijoiden ja heidän perheidensä parissa

•

kutsuu tarvittaessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän koolle ja osallistuu
asiantuntijaryhmiin

6

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA SEURANTA

Etelä-Savon ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta, seurannasta ja arvioinnista
vastaavat lakiin kirjatun mukaisesti sekä kuntien opiskeluhuollon ohjausryhmät että yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR). Suunnitelman toteutumisen arvioinnissa käytetään hyväksi erilaisia tilastoja ja
kyselyitä.

Opiskelijat vastaavat AMIS-palautekyselyihin opintojen alku- ja loppuvaiheessa. Kyselyjen koordinoinnista vastaa oppilaitoksen laatukoordinaattori.

Esedussa ylläpidetään myös tilastoja eronneista ja keskeyttäneistä opiskelijoista sekä syistä, jotka ovat
johtaneet keskeyttämiseen/eroamiseen. Opiskelija täyttää sekä erotessaan että keskeyttäessään määräajaksi opinnot lomakkeen, jossa hän erittelee eroamiseen tai keskeyttämiseen johtaneen syyn. Eron
syyksi voi merkitä esimerkiksi opetukseen liittyvät syyt, terveydelliset syyt, oppimisvaikeuksiin liittyvät
syyt, työmarkkinoille tai toiseen koulutukseen siirtymisen jne. Opiskelija voi väliaikaisesti keskeyttää
opintonsa vain poikkeustilanteessa muun syyn kuin varusmiespalveluksen, äitiysloman tai sairauden
perusteella. Erityisen tuen tilastot antavat tietoa erityisen tuen perusteista ja määristä aloittain.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyyn vastaavat joka toinen vuosi ammatillisten
oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kouluterveyskyselyssä kartoitetaan tietoa nuorten elinoloista,
kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Näiden tulosten
perusteella Esedussa pystytään kohdentamaan yhteisöllisen opiskeluhuollon toimenpiteitä niihin kohtiin, joissa on kyselyn mukaan puutteita. Opiskeluterveyskyselyn tuloksia on ollut tapana käydä läpi
aloittavien opiskelijoiden kotiväenilloissa. Opiskeluterveydenhuolto ja kuraattorit ovat esitelleet tärkeimpiä tuloksia.
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Esedu oppilaitoksena vastaa erilaisiin opiskelijoiden hyvinvointia kartoittaviin kyselyihin, mm. THL:n
TEAviisarin kyselyyn.

Opiskeluhuolto vastaanottaa sekä opiskelijoiden että huoltajien palautetta.

Esedun koko opiskeluhuollon henkilöstö (kuraattorit, opiskeluterveydenhuolto, psykologit sekä myös
erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja asuntolanhoitajat) kokoontuvat lukukausittain kehittämään Esedun
opiskeluhuoltoa. Näissä tapaamisessa käsitellään myös opiskeluhuollon suunnitelmaa ja sen toteutumista.

Terveellisen, turvallisen ja hyvinvoivan oppilaitoksen tarkastukset ovat myös osa opiskeluhuollon toiminnan arviointia ja seurantaa.

Kuraattorien, psykologien ja opiskeluterveydenhuollon asiakastilastot ohjautuvat sijaintikunnille, ja
niitä käydään läpi heidän esimiestensä kanssa.

Kuva 1. Opiskeluhuollon omavalvonta Esedussa
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7

OPISKELUHUOLLON KEHITTÄMINEN

Opiskeluhuoltoa ja sen toimintaa ohjaavat oppilaitoksen sijaintikuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat sekä oppilaitoksen strategia. Opiskeluhuoltosuunnitelmaa päivitetään suunnitelmallisesti vähintään joka toinen vuoksi, ja lisäksi tarvittaessa esim. lakiin tai toimintaan liittyvissä muutostilanteissa.
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Kuva 2. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimijuuden tavoite
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Yhteiskuntakelpoinen,
osallinen nuori
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LAIT JA ASETUKSET
•

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

•

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

•

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (637/2017)

•

Lastensuojelulaki (417/2007)

•

Nuorisolaki (1285/2016)

•

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

•

Tupakkalaki (549/2016)

•

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta
(48/1997) (Muutoksia koulumatkatukeen 1.8.2011)

•

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (425/2004)

•

Opetusministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
(940/2009)

•

Opintotukilaki (65/1994)
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Liite 1.

Määräys huumausainetestaukseen / Etelä-Savon ammattiopisto
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan (531/2017) opiskelijalla on oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön. Oppilaitoksen järjestyssääntöjen mukaan päihteiden käyttö on kielletty.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) perusteella oppilaitoksella on oikeus määrätä
opiskelija toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus, jos ns. SORA-lain edellytykset täyttyvät.
Huom! Testaus koskee kaikkia aloja, ei pelkästään SORA-aloja.
Oppilaitoksella on perusteltu syy epäillä, että opiskelija käyttää huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin tai on riippuvainen huumeista.
Opiskelijan nimi ________________________________________ Hetu _______________________
Perustutkinto
___________________________________________________________________________
SORA-lain edellytysten täyttyminen, koulutuspäällikkö täyttää tarkistuslistan opiskelijan läsnä ollessa.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan (531/2017) oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan
esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että
Toisen seuraavista ehdoista on toteuduttava:
Opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa TAI
Opiskelijalla on riippuvuus huumeista
Lisäksi näiden molempien ehtojen on toteuduttava:
Testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi JA
Opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta,
itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä
Lisäksi yhden seuraavista ehdoista on toteuduttava:
Huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen
vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä TAI
vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta TAI
vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä TAI
merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän, 16 §:ssä tarkoitetun työpaikan tai 17 §:ssä tarkoitetun työnantajan hallussa olevien huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä
Lisätietoja:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Opiskelijan on hakeuduttava huumausainetestaukseen viipymättä tämän määräyksen saatuaan haettuaan lähetteen terveydenhoitajalta. Testaukseen lähtee täysi-ikäisen opiskelijan mukaan oppilaitoksen määräämä saattaja ja alaikäisen opiskelijan mukaan huoltaja tai huoltajan valtuuttama täysi-ikäinen saattaja. Jos huoltajaa ei tilanteessa tavoiteta, huoltajan vastuu siirtyy sosiaalipäivystäjälle.

Tulosten valmistuttua opiskeluterveydenhuolto on yhteydessä opiskelijaan. Opiskelija tai hänen toivomuksestaan terveydenhoitaja toimittaa todistuksen alan koulutuspäällikölle/kuraattorille välittömästi
sen saatuaan.
Opiskelijan kanssa on käyty keskustelu, jossa on kerrottu perusteet sekä lain määräämät edellytykset
huumausainetestaukselle.

Paikka ____________________________________

Pvm___ /___ 20____

_________________________

___________________________

Koulutuspäällikön allekirjoitus

Opiskelijan allekirjoitus

Huoltajalle on ilmoitettu

Pvm___ /___ 20____ ___ /___ 20____

Lastensuojeluilmoitus on

Pvm___ /___ 20____ ___ /___ 20____

Ilmoituksen tekijä ____________________________________
Testaus tehdään terveyskeskuksen laboratoriossa, Mikkelissä keskussairaalassa.
Oppilaitos vastaa tässä määräyksessä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän osoittaman laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaan todistusta (lääkärintodistus), josta ilmenee, että
opiskelijalle on tehty testi huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että
hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Kurinpito ja seuraamukset
Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai
uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

(Liitteenä muutoksenhakuosoitus aluehallintovirastoon)

Liite 2.
TOIMINTAMALLI PÄIHDE-EPÄILYSSÄ

TILANNEARVIOINTI
•
•

•
•
•
•

Opiskelijalle annetaan mahdollisuus osoittaa päihteettömyytensä puhaltamalla alkometriin oppilaitoksessa, terveydenhuollossa tai poliisin toimesta ellei hän itse myönnä päihtymystä.
Jos opiskelija ei suostu vapaaehtoiseen puhallutukseen, opettajalla on oikeus ja velvollisuus sulkea päihtynyt opiskelija opetuksesta loppupäiväksi. Koulutuspäällikkö voi pidättää opiskeluoikeuden enintään kolmeksi päiväksi
Huume-epäilyssä opiskelija voidaan ohjata huumetestiin (alaikäisen opiskelijan kohdalla huoltajan
suostumus tai SORA-aloilla ilmoitus huoltajalle)
Varmista, ettei päihtynyt henkilö ole vaaraksi itselleen ja muille. Hälytä apua tarvittaessa. Varmista opiskelijan pääsy turvallisesti kotiin.
Ilmoitus kuraattorille ja koulutuspäällikölle ja alaikäisen opiskelijan huoltajalle
Alaikäisen opiskelijan kohdalla huomioitava lastensuojelun tarve. Lastensuojeluilmoituksen tekovelvollisuus on koko henkilökunnalla. Ilmoituksen voi tehdä Mikkelissä myös puhelimitse:
•
(Mikkeli, puh. 044-794 2394), Pieksämäellä ainoastaan kirjallisena.
•

Opiskelija suostuu vapaaehtoiseen huumausainetestaukseen

SORA-lainsäädännön edellytykset täyttyvät (L531/2017)
Koulutuspäällikkö
•
arvioi edellytykset (lomake)
•
käy opiskelijan kanssa keskustelun
•
määrää huumausainetestaukseen

Huumetesti positiivinen
Opiskelijan ohjauskeskustelu
Kirjallinen varoitus

Opiskelijan ohjauskeskustelu
Kirjallinen varoitus
Mahdollinen määräaikainen erottaminen
Mahdollinen opiskeluoikeuden peruuttaminen (SORA-alat)

Jatkotyöskentely
•
•
•
•

Hoitoonohjaus ja seuranta oppilaitoksen kuraattorin ja/tai terveydenhoitajan kautta oppilaitoksen päihdeohjelman mukaisesti
Opiskelukykyisyyden arviointi (työssäoppiminen / teoriaopinnot)
Opiskelun tukeminen
Yhteistyö koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa

•
Päihdeongelma jatkuu
• Keskustelu sidosryhmien ja oppilaitoksen edustajien kanssa
• Oppilaitoksen johto päättää jatkotoimenpiteistä

Liite 3.
ARVIOINTILOMAKE - OPISKELIJAN MAHDOLLINEN AKUUTTI PÄIHTYMYSTILA
Opiskelijan nimi ja ryhmätunnus:

Huoltajien nimet ja puh.

Epäilyn havainnut henkilö, asema, puh.:

Epäilyn vahvistaa, asema, puh.:

Tilanteen kuvaus (rasti):
muutos käyttäytymisessä

☐

alkoholin haju

☐

aggressiivisuus

☐

levottomuus

☐

tasapaino-ongelmat

☐

uhmakkuus

☐

häiriökäyttäytyminen

☐

keskittymisen ongelmat

☐

poissaoleva

☐

päihteiden käyttö

☐

muu, mikä:

Opiskelija on halunnut osoittaa päihteettömyytensä vapaaehtoisella puhallutuksella alkometriin
Kyllä ☐

alkometrin lukema

Ei ☐

Tilanteen kuvailu (missä, monelta jne.)

Tehty toimenpide (terveydenhoitajaan otettu yhteys jne.)

Sovittu opiskeluhuollon monialainen asiantuntijatyöryhmänkokous opiskelijan tueksi ja tilanteen läpikäymiseksi, päivämäärä:

Päivämäärä:
_______________________________
(havainnon tehneen allekirjoitus ja nimenselvennys)
_______________________________
(havainnon vahvistajan allekirjoitus ja nimenselvennys)

Liite 4.
OPISKELURAUHAN HÄIRITSEMINEN – KIUSAAMISTAPAHTUMAN DOKUMENTOINTI
Tämä lomake täytetään jokaisen kiusaamistapahtuman yhteydessä
Osalliset (nimi, ryhmä ja vastuuohjaaja)

KIUSATUN KOKEMUS

Tapahtuman/tilanteen kuvaus, aika, paikka:

Seuraukset/vaikutukset:

Aika ja paikka:

Allekirjoitus:

_________________________________

Nimen selvennys:

Tapauksen selvittäjät:
_________________________________

__________________________________

KIUSAAJAN KOKEMUS

Tapahtuman/tilanteen kuvaus, aika, paikka:

Aika ja paikka:

Allekirjoitus:_________________________________
Nimen selvennys:

Tapauksen selvittäjät:
_________________________________

__________________________________

Tiedoksi opiskelijan/opiskelijoiden huoltajille (alle 18-vuotias):
/

Millä tavoin?

/

Millä tavoin?

/

Millä tavoin?

/

Millä tavoin?

/

Millä tavoin?

Huoltajat kutsuttu koolle:

Kyllä ☐

Ei ☐

Sovitut toimenpiteet jos keskustelutilaisuutta ei järjestetä:

Keskustelutilaisuus
Aika ja paikka:
Läsnäolijat:

Keskustelutilaisuuden sisältö ja sovitut asiat:

Seuranta (mitä sovittu, kuka vastaa):

Kirjaaja:

Tämän lomakkeen säilyttämisestä vastaa kuraattori

Liite 5.

KYSELY KIUSAAMISESTA

(päivämäärä)

Olokyselyssä tuli ilmi, että ryhmässänne ilmenee kiusaamista. Asian mahdollista jatkoselvittelyä varten pyydämme sinua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Voit vastata nimettömänä
Terveisin vastuuohjaajasi ja opiskeluhuollon väki.

1.

Mitä mielestäsi on kiusaaminen?

2. Onko sinua kiusattu Esedussa?

3. Onko jotain opiskeluryhmäsi jäsentä kiusattu Esedussa, jos on niin
ketä?

Liite 6.

Liite 7.

Toimintaohje seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi
Yleistä
Seksuaalinen häirintä ja seksuaalinen ahdistelu ovat tarkoituksellista, ei-toivottua,
yksipuolista seksuaalisväritteistä käyttäytymistä tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Se voi olla fyysistä koskettelua tai puhetta, jonka kohde tuntee vastenmieliseksi. Seksuaalinen häirintä loukkaa opiskelu- ja työrauhaa sekä yksilönvapautta
ja itsemääräämisoikeutta. Seksuaalirikosten rangaistavuudesta säädetään rikoslaissa. Seksuaalinen häirintä on myös tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää.
Opiskelijoilla on lain mukaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallinen
opiskeluympäristö koostuu psyykkisistä, sosiaalisista ja fyysisistä tekijöistä.
Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön kattaa sen ajan, jolloin opiskelija osallistuu HOKS:n mukaiseen opetukseen tai toimintaan oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella. Tämä koskee myös työpaikalla järjestettävää koulutusta.
Etelä-Savon ammattiopistossa seksuaalista häirintää ei hyväksytä missään muodossa.
Toimintamalli
•
•
•

•
•

Jokaisella oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalla on velvollisuus puuttua
havaitsemaansa seksuaaliseen häirintään.
Älä koskaan vähättele asiaa. Pysyttele kuitenkin puolueettomana, äläkä tee
hätiköityjä johtopäätöksiä.
Ohjauspolku seksuaalisen häirinnän tai väkivallan jälkeen muotoutuu aina
tilannekohtaisesti. Pääsääntöisesti toimitaan seuraavasti:
o Tapahtumankulku selvitetään
o Kaikkia osapuolia kuullaan
o Arvioidaan, onko häirintää tapahtunut
o Päätetään toimenpiteistä ja seurannasta
o Häirintään syyllistyneelle opiskelijalle määrätään kurinpitoseuraamus.
o Häirinnän kohteeksi joutunut ja häirintään syyllistynyt ohjataan aina
yksilökohtaisten opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen
piiriin (tarvittaessa myös opiskeluterveydenhuoltoon), ja palvelujen
vaikutuksia seurataan.
Alle 18-vuotiaaseen opiskelijaan kohdistunut seksuaalirikosepäily ilmoitetaan poliisille ja lastensuojeluun.
Tee lastensuojeluilmoitus. Voit tehdä ilmoituksen:
•
•
•

puhelimitse
kirjallisesti lomakkeella
käymällä virastossa
Älä koskaan tee lastensuojeluilmoitusta suojaamattomalla sähköpostilla.

•
•
•
•
•

•
•

Lastensuojelupäivystys Mikkeli 040-3598 520 klo 8-14, Pieksämäki 0400
855 793. Tarvittaessa saat ilmoituksen tekoon apua kuraattorilta.
Tee ilmoitus poliisille: Mikkeli, poliisin sosiaalityöntekijät: Sarita Virtanen
044-7945 394 tai Ulla-Liina Mäkelä 029 5455506 tai Riku Palomäki 050
3207724, Pieksämäki: 0295 415 455 tai 0295 415 430.
Lastensuojeluviranomaiset tai poliisin sosiaalityöntekijät antavat myös ohjeistusta asian eteenpäin viemiseen ja käsittelyyn.
Mikäli teko/häirintä on tapahtunut koulutussopimusjaksolla, jakso keskeytetään. Koulutuspäällikkö ja/tai rehtori päättää tapauskohtaisesti, miten
asiaa käsitellään työpaikan kanssa.
Huomioi, että mikäli työpaikalla tai koulutussopimustyöpaikalla tapahtuu
opiskelijaan kohdistuvaa seksuaalista häirintää, tiedon haltijalla on oikeus
salassapidon estämättä antaa opiskelijan terveydentilaa tai toimintakykyä
koskevia ja tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä tietoja oppilaitoksen
rehtorille tai johtajalle ja oppilaitoksen turvallisuudesta vastaavalla muulle
henkilölle opiskelun turvallisuuden varmistamiseksi. (Oph: Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi)
Koulutuspäällikkö vastaa kurinpitotoimenpiteiden käynnistämisestä.
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 109 §: ”Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä
epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.”

Hyödyllisiä linkkejä:
Oph:n opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190023_opas_seksuaalisen_hairinnan_ennaltaehkaisemiseksi_ja_siihen_puuttumiseksi_ko.pdf

Ei meidän koulussa – ohjeita opettajalle:
https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/apuasinulle/lahisuhdevakivalta/
http://www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle/

Turvataitoja nuorille – Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90817/Opas_21%20_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

My Space, Not Yours -hankkeen opaskirja: Viola ry:n nettisivut

