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1. Johdanto  

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014.  Tässä Opiskeluhuollon oppaassa 

kerrotaan lain keskeisistä käsitteistä ja opiskeluhuollon järjestämisestä Turun ammatti-instituutissa. 

Opiskeluhuollon ohjeet löytyvät erikseen oppilaitoksen kotisivuilta kohdasta Laatukäsikirja ja 

DoTkusta  http://dotku.adturku.fi/sivistys/ammatillinen_koulutus/Toimintaohjeet/Forms/AllItems.aspx 

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta, joka tuli voimaan 1.8.2015, määrittelee ammatillisen 
peruskoulutuksen tavoitteeksi antaa opiskelijoille ammatillisen perustutkinnon edellyttämä 
osaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea 
opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa 
opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä 
persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Samoin ammatillisen koulutuksen opiskeluhuolto pyrkii edistämään opiskelijoiden oppimista, fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä huolehtimaan oppilaitoksemme hyvinvoinnista, 

oppimisympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä 

yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona ja sen painopiste on ennaltaehkäisevässä 

toiminnassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dotku.adturku.fi/sivistys/ammatillinen_koulutus/Toimintaohjeet/Forms/AllItems.aspx


2. Keskeiset käsitteet 

Opiskeluhuolto - opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 

hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 

oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen 

opiskeluhyvinvoinnin tukeminen sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja 

kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko oppilaitosyhteisöä tukevana toimintana 

ja se kuuluu koko henkilöstön tehtäviin. Puhummekin mieluummin opiskeluhyvinvoinnin 

edistämisestä.  

Opiskeluhyvinvoinnin edistäminen = Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto – toimintaa, 

jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen 

oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä 

edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon avulla 

tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ennalta ehkäistään mahdollisimman varhain 

oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto - toimintakulttuuri ja toimet, joilla koko opiskeluyhteisössä edistetään 

opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja 

osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.   

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Kaikkien Turun ammatti-

instituutissa opiskelijoiden kanssa työskentelevien on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja 

oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen 

henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. 

Hyvinvoiva oppimisympäristö - ammatillisen koulutuksen järjestämisen tarkastelua terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. 

 Yksilökohtainen opiskeluhuolto - yksittäiselle opiskelijalle annettavat opiskeluterveydenhuollon 

palvelut, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut ja monialainen yksilökohtainen 

opiskeluhuolto. 

Monialainen asiantuntijaryhmä (MAR) kootaan opiskelijan suostumuksen perusteella. 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena 

suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden 

yhteistyötahojen kanssa 

Opiskeluhuoltoa ei ole opetukseen liittyvä toiminta, esimerkiksi oppimisen erityisen tuen tarpeen 

määrittäminen ja tukitoimenpiteiden järjestäminen, työrauhahäiriöiden hoito ja kurinpito. Tätä 

pedagogista toimintaa varten on omat ohjeensa sekä Varpu- ja Teho-ryhmät. 

 

 

 



3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 

 

 

 

Turun ammatti-instituutin talokohtainen opiskeluhyvinvointiryhmä:  

 

 



Opiskelijan tukeminen Turun ammatti-instituutissa: 

 

 



 

4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 

1. Opiskelun ohjaus ja tuki 
 
Tavoitteet 

- Opiskelija kohdataan yksilönä ja häntä tuetaan 
sekä ohjataan moniammatillisesti eri 
opiskeluprosessin vaiheissa.  

- Oppilaitoksen toiminnassa painotetaan 
ennaltaehkäisevää työtä ja varhaisen 
puuttumisen mallia.   

- Opiskelijan itseohjautuvuutta tuetaan opinnoissa 
ja ammatillisessa kasvussa. 

 

 

2. Opiskelijoiden osallisuus  
 
Tavoitteet 
- Tavoitteena on hyvinvoiva ja itsenäinen 

opiskelija, joka valmistuu ajallaan ammattiin ja 
työllistyy.  

- Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa omiin 
opintoihinsa, oppilaitoksen toimintaan ja opintoja 
tukeviin toimintoihin.  

- Opiskelija ja hänen huoltajansa osallistuvat 
opiskelun suunnitteluun, valintoihin ja 
seurantaan.   
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen 
 
Tavoitteet 

- Opiskelijan opiskelu- ja työkykyä edistetään.  
- Oppimisympäristö on päihteetön ja savuton.  
- Opiskelijaruokailussa huomioidaan 

terveydellinen näkökulma, ravitsemuksellinen 
laatu ja ruokailuhetken viihtyisyys. 

 

 

4. Fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen oppimisympäristö  
 
Tavoitteet 

- Opiskelijan hyvinvointia tuetaan 
kokonaisvaltaisesti. 

- Opiskelija voi ryhmässä hyvin.  
- Toiminta on aktiivisesti kiusaamista 

ehkäisevää. Kiusaamistilanteisiin puututaan 
heti ja niihin on jatkoseuranta. 

- Oppimisympäristö on mahdollisimman 
turvallinen, toiminnallinen, esteetön ja 
virikkeellinen.  

 

 

 

 

 

 

Toteutus 
- Opiskelun ohjaus ja tuki kuuluvat kaikkien 

oppilaitoksessa työskentelevien tehtäviin. * 
- Opintojen etenemistä tuetaan, esim. HOPS-

keskustelujen, VARPU-, TEHO- ja MAR-
ryhmien avulla.   

- Opiskelija ja hänen vanhempansa osallistuvat 
opintojen suunnitteluun ja oppilaitoksen 
päätöksentekoon, esim. 
opiskeluhyvinvointiryhmässä on 
opiskelijoiden edustus, opiskelijoiden 
kuuleminen 2 kertaa lukuvuodessa ja 
koulutaloissa toimivat opiskelijakunnat. * 

- Opiskelijoiden huoltajien kanssa tehdään 
yhteistyötä, esim. kotiväenillat ja yhteydenpito 
Wilman kautta. * 

- Opiskelijoiden kanssa järjestetään 
yhteistyössä erilaisia tapahtumia, esim. 
Amissoudut, toiminnalliset kotiväenillat, 
avoimet ovet ja mäkiautoajot. 

- Opiskelijoille järjestetään 
opiskeluterveydenhuollon palveluja, 
päivittäinen opiskelijaruokailu ja erilaisia 
terveyskasvatuskampanjoita esim. 
liikenneturvallisuuspäivä.  

- Erilaiset oppimis- ja ohjausmenetelmät 
tukevat oppimista, esim. samanaikaisopetus, 
HOJKSit ja rästipajat.* 

- Ryhmäyttämistä toteutetaan koko opintojen 
ajan, esim. ryhmäyttämispäivät. * 

- Tutorkoulutuksen- ja toiminnan avulla 
ohjataan ja tuetaan aloittavia opiskelijoita 
sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöön ja 
pääsemään mukaan opiskeluyhteisöön sekä 
aktivoidaan opiskelijoiden ja oppilaitoksen 
henkilökunnan välistä vuorovaikutusta. * 

- Oppilaitoksen käytössä on koulukiusaamista 
ehkäisevä toimintamalli. Kiusaamistilanteita 
selvitetään kiusaamis- ja häirintätapausten 
selvittelytoimintamallin avulla. * 

- Päihteiden käyttöä ennaltaehkäistään ja 
käyttöön puututaan, esim. 
päihdetoimintamallin avulla. * 

- Järjestyssääntöjen, työturvallisuuden sekä 
kriisi- ja pelastussuunnitelmien avulla lisätään 
viihtyvyyttä ja turvallisuutta, esim. 
säännölliset pelastusharjoitukset. * 

- Tehdään sidosryhmäyhteistyötä lähialueen 
peruskoulujen ja lukioiden ja näissä 
opiskelevien huoltajien, työelämän 
edustajien, ammatillisten 

- neuvottelukuntien, toimielinten sekä 
järjestöjen ja viranomaisten kanssa. *  

*Ohjeistukset löytyvät kohdasta Ohjeita 
ammatillisen koulutuksen tulosalueen 
henkilöstölle. 

 


