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1. JOHDANTO 
 
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 
oppilaitosyhteisössä. Oikeus opiskeluhuoltoon on opiskelijalla, joka suorittaa ammatillista perustut-
kintoa tai on valmentavassa koulutuksessa sekä oppivelvollisella, joka suorittaa ammattitutkintoa. 
Muille opiskelijoille koulutuksenjärjestäjän tulee antaa tietoa käytettävissä olevista opiskeluhuollon 
eduista ja palveluista sekä tarvittaessa ohjata opiskelijaa hakemaan näitä etuja ja palveluita 
(L1287/2013, L531/2017, L1218/2020). 
 
Ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta 
ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaati-
musten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista 
ja muuta tarpeellista tukea ja ohjausta. (L531/2017).  
 
Tässä suunnitelmassa kuvataan, miten opiskeluhuolto on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä, 
JEDUssa järjestetty. Suunnitelmaan on kirjattu oppilas- ja opiskeluhuoltalain edellyttämät tiedot opis-
keluhuollosta, sen toteuttamisen periaatteista, käytettävissä olevista palveluista sekä yhteistyöstä 
huoltajien sekä muiden toimijoiden kanssa. Jokaisella toimipisteellä on lisäksi oma opiskeluhuolto-
suunnitelmansa, jossa kuvataan opiskeluhuollon toteutus toimipisteen tasolla sekä nimetään toimi-
pisteen vastuuhenkilöt. Kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu henkilöstön ja opiskelijoiden yhteis-
hengestä. Opiskelijan aito kohtaaminen, kuunteleminen ja kunnioittaminen lisäävät turvallisuuden ja 
luottamuksen tunnetta. Opiskeluhuollon tavoitteena on päästä korjaavasta työstä hyvinvoinnin ke-
hittämiseen ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Hyvinvoinnin edistäminen on päivittäisiä arjen pieniä 
valintoja ja tekoja.  
 

2. ARVIO OPISKELUHUOLLON KOKONAISTARPEESTA JA KÄYTETTÄVISSÄ OLE-
VISTA OPISKELUHUOLTOPALVELUISTA 
 
JEDUssa opiskelee tällä hetkellä noin 3500 opiskelijaa. Toimipisteitä on seitsemällä eri paikkakun-
nalla. Lisäksi JEDU toteuttaa vankilakoulutusta. Opiskeluhuollon kokonaistarpeen arvioinnin tarkoi-
tuksena on varmistaa opiskelijoille palveluiden yhdenvertainen saatavuus. Arviossa hyödynnetään 
kyselyjen tuloksia (Kouluterveyskysely, TEAviisari), toimipisteen sijainti kunnan lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaa, opiskelijoilta saatua palautetta sekä oppilaitoksen ja opiskeluhuollon toimijoi-
den näkemyksiä. Opiskeluterveydenhuollon oppaan (STM 2021:14) mukaan opiskeluterveyden-
huolto edellyttää toisella asteella yhden kokopäiväisen terveydenhoitajan 570 opiskelijaa kohti. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö on toukokuussa 2021 tehnyt esityksen kuraattori- ja psykologipalveluiden 
sitovista henkilöstömitoituksista. Esityksen mukaan toisen asteen koulutuksessa tulisi olla vähintään 
yksi kuraattori 670:tä opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 780:tä opiskelijaa kohti.  
 
JEDUn alueella on neljä eri terveydenhuollon peruspalvelukuntayhtymää. Opiskeluhuollon käytettä-
vissä olevat palvelut vaihtelevat eri toimipisteissä, minkä vuoksi JEDUn opiskelijoilla ei ole yhden-
mukaisia mahdollisuuksia opiskeluhuollon palveluihin. Toimipisteiden terveydenhoitajat, kuraattorit 
ja psykologit kartoittavat lukuvuosittain, ovatko kyenneet tarjoamaan opiskelijoille lakisääteiset pal-
velut määräaikojen sisällä.  



3 
 

3. OPISKELUHUOLLON KOKONAISUUS 
 
Opiskeluhuoltoon sisältyvät opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja ku-
raattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti 
ennalta ehkäisevänä oppilaitoksen yhteisöllisenä opiskeluhuoltona sekä tarvittaessa opiskelijan yk-
silökohtaisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto toteutetaan yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän 
huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyö tahojen kanssa. (L1287/2013). Palveluista on muo-
dostettu opiskelijoiden kannalta toimiva palvelukokonaisuus, jolla varmistetaan tuen ja avun oikea-
aikaisuus. Vastuuopettaja tai opiskeluhuollon toimija esittelee JEDUn opiskeluhuoltosuunnitelman 
aloittaville opiskelijoille lukuvuoden alussa. Suunnitelma käydään läpi myös henkilöstön kanssa lu-
kuvuoden käynnistyessä elokuussa. Suunnitelma on luettavissa Wilmassa, JEDUN nettisivuilla ja 
intrassa.  
 

 
 
Opiskeluhuollon suunnittelua, toteuttamista sekä arviointia ohjaavat seuraavat säädökset: 

• Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 
• Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 
• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 
• Lastensuojelulaki 417/2007 
• Nuorisolaki 1285/2016 
• Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013 
• Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 
• Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 
• Terveydenhuoltolaki 1326/2010 
• Tupakkalaki 549/2016 

                                                                   Opiskeluhuollon kokonaisuus 

 

 
Opiskeluhuolto 

Opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, 
ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 

oppilaitosyhteisössä. 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto 
Ehkäisevää 

Tukea antavaa 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 
Ensisijaista 
Ehkäisevää 

Kuuluu kaikille 

Opiskeluhuollon 
palvelut 

Opiskeluterveydenhuolto 
Psykologi- ja 

kuraattoripalvelut 

Monialainen 
asiantuntijaryhmä 

Opiskelijat 
Osallisuus 

Hyvinvointi 
Oppiminen 

Opiskelu- 
ympäristö 

Terveellisyys 
Turvallisuus 
Hyvinvointi 
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• Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 
 
3.1. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 
 
Hyvän opiskeluhuoltotyön toteutuminen edellyttää monialaista yhteistyötä. Koulutuskeskus JEDUn 
toimipisteissä opiskeluhuoltoa toteuttavat opiskeluhuollon toimijoiden (terveydenhoitaja, kuraattori ja 
psykologi) lisäksi kaikki opiskelijoiden kanssa työskentelevät henkilöt. Opiskeluhuoltotyön tukena voi 
lisäksi olla nuoren verkostossa toimivat erityistyöntekijät, kuten sosiaalityöntekijät, etsivän nuoriso-
työn toimijat, päihde- ja mielenterveystyöntekijät ja palveluohjaajat. 
 
Opiskeluhuoltopalvelut edistävät kaikkien opiskelijoiden oikeutta oppia ja olla tasavertainen yhteisön 
jäsen. Opintojen eteneminen turvataan oppimisvaikeuksien tai muiden tuen tarpeiden varhaisella 
tunnistamisella ja niihin puuttumisella. Jokaisen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vuorovaikutus 
on opiskelijan itsetuntoa vahvistavaa ja kannustavaa. Jokaisen vastuulla on opiskelijoiden hyvinvoin-
nin seuranta ja puuttuminen epäkohtiin, kuten kiusaamiseen tai ilkivaltaan. Henkilökunta kannustaa 
opiskelijoita ottamaan kantaa ja antamaan palautetta oppilaitoksen toiminnasta. JEDUssa on laadittu 
yhteiset poissaolo käytänteet, joiden tavoitteena on varhainen puuttuminen ja opintojen edistymisen 
tukeminen. (Liite). 
 
JEDUssa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vas-
taa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä.  
 
1. JEDUn opiskeluhuollon ohjausryhmä   

• Ohjausryhmä kokoontuu muutaman kerran lukuvuodessa ja se vastaa opiskeluhuollon suun-
nittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. 

• Ohjausryhmä päivittää opiskeluhuoltosuunnitelman ja asettaa vuosittaiset painopistealueet 
opiskeluhuollolle.  

• JEDUn opiskeluhuollon ohjausryhmän tavoitteena on laatia opiskeluhuollon vuosikello, jossa 
kuvataan yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutusta lukuvuoden aikana.   

• Ohjausryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii vararehtori Sirpa Korhonen. Ryh-
mässä on jäseniä kaikista JEDUn toimipisteistä sekä kuraattorien ja terveydenhoitajien edus-
tajat. Lisäksi ryhmässä on opiskelijoiden edustaja.   

2. Toimipisteiden yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät  
• Yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät vastaavat toimipisteiden opiskeluhuollon suunnittelusta, 

kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. 
• Puheenjohtajana toimii koulutusjohtaja/-päällikkö. Muita jäseniä ovat paikkakunnan opinto-

ohjaajat, terveydenhoitaja, kuraattori ja erityisopettajat. Ryhmään voidaan kutsua erikseen 
opiskelijoiden tai huoltajien edustaja sekä muita yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita, ku-
ten etsivä nuorisotyöntekijä tai sosiaalityöntekijä. Opiskeluhuoltoryhmät kokoontuvat jaksoit-
tain tai kuukausittain.  

 

3.1.1 Asuntola- ja vapaa-ajan palvelut  
 

Koulutuskeskus JEDUn toimipisteet Haapajärvellä, Haapavedellä, Nivalassa, Kalajoella ja Piippo-
lassa tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden maksuttomiin soluasuntoihin tai vuokra-asuntoihin. 
Osassa asuntoloita työskentelee ohjaaja, joka auttaa ja tukee opiskelijoita asumiseen sekä vapaa-
aikaan liittyvissä kysymyksissä. Asuntolaohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä asuntolassa asuvien 
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opiskelijoiden lisäksi opettajien, muun henkilöstön ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyötä 
tehdään myös opiskelijan perheen tai muun verkoston kanssa. Vapaa-ajantoiminnan tarkoituksena 
on kannustaa harrastuksiin, lisätä sosiaalisia taitoja, tukea päihteettömyyttä ja luoda turvallisuutta. 
Mahdollisia vapaa-ajan harrastuksia ovat mm. liikunta eri muodoissaan ja kuntosali vuorot. Lisäksi 
opiskelijoita ohjataan käyttämään kuntien, järjestöjen ja seurakuntien vapaa-ajan palveluita.   
 

3.1.2 Yhteistyön järjestäminen muiden opiskelijoiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa 
 

Oppilaitoksen toimijat ohjaavat opiskelijaa opintotuen ja –lainan hakemisessa opintojen alussa. Toi-
mijoiden tehtävänä on kertoa opiskelijoille opintotuen kriteereistä ja he ovat velvollisia ilmoittamaan 
Kelalle, jos opiskelijan opinnot eivät edisty päätoimisesti (4,5osp/kk). JEDUn työntekijöitä on mukana 
sijainti kunnan työryhmissä, kuten lasten ja nuorten hyvinvointiryhmässä tai oppilashuollon ohjaus-
ryhmässä. Osa toimijoista on mukana laatimassa sijainti kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuun-
nitelmaa.  
 
Eri paikkakunnilla työskentelee toimijoita, jotka ovat valmiita tukemaan ja ohjaamaan nuoria opiske-
luhuollon toimijoiden lisäksi. Tällaisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita ovat sosiaali- ja terveystoi-
men lisäksi mm. etsivät nuorisotyöntekijät, kunnan nuoriso-ohjaajat, seurakunnan työntekijät ja kou-
lupsyykkarit. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työ-
markkinoiden ulkopuolella tai joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Etsivät nuorisotyöntekijät käy-
vät oppilaitoksilla esittäytymässä ja esittelemässä omaa työtään. Tuttuun henkilöön on myöhemmin 
helpompi ottaa yhteyttä. JEDUn alueella etsivän nuorisotyön toimijoita ovat Jelppiverkko ja Jokilaak-
sojen nuorten tuki ry. Ohjaamosta alle 30-vuotiaat saavat apua työhön, koulutukseen ja arkeen liit-
tyvissä asioissa. Lähimmät Ohjaamot ovat Ylivieskassa, Raahessa ja Kalajoella. Koulupsyykkarit 
tarjoavat matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja nuorille. Koulupsyykkarit työskentelevät pää-
asiassa alle 18-vuotiaiden kanssa. Kelan Nuotti-valmennus on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, 
joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Nuotti-valmentaja tukee nuorta omien vahvuuksien löytä-
misessä ja opintojen jatkamisessa.  
 

3.2 Yksilökohtainen opiskeluhuolto 
 
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa yksittäiselle opiskeli-
jalle annettavia: 
1) koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja; 
2) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja; 
3) monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa; ja 
4) jäljempänä 10 §:ssä tarkoitettuja koulutuksen järjestäjän järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. 
(L1287/2013). 
JEDUssa opiskeluhuollon palveluista vastaa oppilaitoksen sijainti kunta. Koulutuksen järjestäjän on 
selvitettävä oppivelvollisen tukitoimien riittävyys, jos opiskelijan opinnot eivät etene hoksin mukaan 
(L1214/2020). 
 

3.2.1 Opiskeluterveydenhuolto 
 

Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:n mukaista opiskelu-
terveydenhuoltoa. Opiskeluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja sekä lääkäri ja se sisältää 
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opiskelijan terveyden- ja sairaanhoitopalvelut perusterveydenhuollossa. Opiskeluterveydenhuollon 
palvelut järjestetään yhtenäisenä kokonaisuutena. Oppilaitoksen sijainti kunta vastaa opiskeluter-
veydenhuollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti. (L1287/2013). 
 
Opiskeluterveydenhuollossa keskeistä on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä tukevien opis-
keluolosuhteiden edistäminen sekä opiskelukykyä heikentävien tekijöiden korjaaminen ja hoitami-
nen. Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus järjestetään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 
Terveystarkastuksesta opiskelija voidaan ohjata tai hän voi halutessaan päästä lääkärin tekemään 
terveystarkastukseen. Terveystarkastukseen tulevat opiskelijat täyttävät ennen terveystarkastusta 
terveyskyselyn. Terveystarkastusten lisäksi opiskelijoille järjestetään vastaanottoaikoja, joille voi 
tulla ilman ajanvarausta. Kiireellisissä tapauksissa opiskelija voi hakeutua paikkakunnan terveyskes-
kukseen. 
 
Terveystarkastusten lisäksi osana opiskeluterveydenhuoltoa ovat: 

• Terveysohjaus  
• Tartuntatautien ehkäisy (rokotukset)   
• Seksuaali- ja lisääntymisterveydenpalvelut (seksuaaliohjaus, ehkäisyneuvonta, sukupuoli-

tautien torjunta/testaus, seksuaalisen väkivallan ehkäisy, jatkohoitoon ohjaaminen) 
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut (varhainen toteaminen ja hoitoon ohjaus) 
• Suun terveydenhuollon palvelut (suun ja hampaiden terveystarkastus ja siitä laadittavat oma-

hoidon sisältämä hoitosuunnitelma suun terveydenhuollon ammattihenkilön terveystarkas-
tuksen perusteella laatima hoitosuunnitelma).  

• Muut perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoidon palvelut sekä jatkohoitoon ohjaus 
• Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto 

 

3.2.2 Psykologi- ja kuraattoripalvelut 
 

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa 
opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: 
1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja 
muiden läheisten kanssa; 
2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.  
Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin 
tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiske-
lija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana 
tai seuraavana työpäivänä. (L1287/2013). 
 
Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan vaikeuksien ehkäisemiseksi 
taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava 
viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annet-
tava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Oppilaitoksen sijainti kunta vas-
taa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä opiskelijoille heidän kotipaikas-
taan riippumatta. (L1287/2013). Kuraattorin luo voi tulla juttelemaan mm. elämäntilanteeseen, ihmis-
suhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen, opiskelumotivaatioon, itsetuntemukseen ja mielialaan liitty-
vistä asioista. Kuraattori tekee myös yhteisöllistä työtä yhteistyössä oppilaitoksen toimijoiden sekä 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  
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3.2.3 Monialainen asiantuntijaryhmä 
 

Monialainen asiantuntijaryhmä käsittelee yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseen ja opis-
keluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyviä asioita. Ryhmä kootaan aina tapauskohtaisesti ja sen 
kokoontumiseen tulee saada nimenomainen, kirjallinen lupa opiskelijalta ja alaikäisen huoltajalta.  
 
Monialaisen asiantuntijaryhmän kutsuu koolle se opiskeluhuollon tai oppilaitoksen henkilökunnan 
edustaja, jolle asian selvittäminen työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmään kutsutaan opiskelijan 
ja hänen huoltajansa suostumuksella henkilöt, joiden läsnäolon katsotaan olevan tarpeellinen opis-
kelijan tilanteen selvittämiseksi ja edistämiseksi. Asiantuntijaryhmän kokouksesta tehdään muistio, 
johon kirjataan läsnäolijat sekä sovitut asiat (opiskeluhuoltokertomus). Wilman Muistiosta löytyy 
Opiskelijakohtainen muistio, joka on tarkoitettu näitä kirjauksia varten. Muistioon kirjataan lisäksi, 
mikäli tietoja on luovutettu eteenpäin. Monialaisessa asiantuntijaryhmässä nimetään vastuuhenkilö 
sovituille toimenpiteille. On tärkeää laatia suunnitelma, johon kaikki osallistujat ovat valmiita sitoutu-
maan. Asian etenemistä seurataan erikseen sovitulla tavalla. Alaikäinen voi painavasta syystä kiel-
tää huoltajaansa osallistumasta itseään koskevan opiskelijahuoltoasian käsittelyyn sekä kieltää tie-
tojen luovuttamisen huoltajalleen. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeli-
jahuollon palveluita. 
 

3.3 Salassapito 
 
Yksittäisen opiskelijan asiat ovat salassa pidettäviä tietoja, joita ei voi sivulliselle ilmoittaa ilman opis-
kelijan ja/tai hänen huoltajansa suostumusta tai tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä. 
Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salas-
sapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta 
vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. (L1287/2013). 
 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista mukaan tehtäviä hoitavalla on salassapito-
velvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arvi-
ointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän tehtäviä hoitaessaan on saa-
nut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua 
väkivallan kohteeksi. (L812/2000).  
 
Jos opiskelija siirtyy toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, aikaisemman koulutuksen järjes-
täjän on pyydettävä opiskelijan taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumus 
siihen, että uudelle koulutuksen järjestäjälle voidaan siirtää opiskeluhuollon asiakasrekisteristä sel-
laiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia opiskeluhuollon jatkuvuuden kannalta. 
(L1287/2013). Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus oma-aloitteisesti toimittaa koulutuksen jär-
jestämisen kannalta välttämättömät tiedot oppivelvollisesta, jos oppivelvollinen siirtyy opiskelemaan 
toiseen oppilaitokseen. Koulutuksen järjestäjällä on myös oikeus saada tiedot niitä pyytäessään. 
Rehtorilla ja oppivelvollisen opettajalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada koulutuk-
sen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot opiskelijahuoltotyöhön osallistuvilta. (L1214/2020). 
JEDUn erolomakkeessa kysytään opiskelijan/huoltajan lupa tiedonsiirtoon.  
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3.4 Lastensuojeluilmoitus 
 
Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoi-
seen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojeluilmoituksen on velvolli-
nen tekemään henkilö, jolla herää huoli nuoren turvallisesta kasvuympäristöstä tai nuoren käytök-
sestä, joka vaarantaa hänen kehityksensä. Kyseessä on siis henkilön oma arvio tarpeesta selvittää 
lapsen lastensuojelun tarve. Arvioidessasi ilmoituksen tarvetta voit ottaa yhteyttä opiskeluhuollon 
edustajiin tai toimipisteen vastuulliseen johtajaan salassapitosäännösten estämättä. Lastensuojeluil-
moitus tehdään aina, jos alaikäinen tavataan päihtyneenä. 
 
Ilmoitus tehdään alaikäisen kotikunnan sosiaalitoimistoon. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti kirjallisesti 
joko käyttäen kunnan verkkopalveluja tai se lähetetään postitse. Lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus 
sivuuttaa muussa lainsäädännössä säädetyn salassapidon. Työntekijä on velvollinen tekemään las-
tensuojeluilmoituksen, jos alaikäisen tilanne niin vaatii. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka lapsi tai perhe 
kieltää sen tekemisen. Ilmoituksen tekemisestä tulee informoida perhettä, ellei ole erityisiä syitä jät-
tää tätä tekemättä. 
 

4. OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS 
 
JEDUssa toteutetaan ryhmäytystä lukuvuoden alkaessa, mutta myös läpi opiskeluajan. Aloittaville 
opiskelijoille järjestetään ryhmäytymistä vahvistavaa toimintaa lukuvuoden alussa yhteistyössä vas-
tuuopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Opintoihin kiinnittymisen ja niiden sujumisen vuoksi on tär-
keää, että opiskelija kokee kuuluvansa oppilaitosyhteisöön. Ryhmäyttämiseen tulee kiinnittää huo-
miota erityisesti silloin, kun uusi opiskelija aloittaa ryhmässä kesken lukuvuoden. Vastuuopettaja 
huolehtii oman ryhmänsä ryhmäyttämisestä lukuvuoden aikana.  
 

4.1 Opiskelijayhdistys 
 
Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa opiskelijoille mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen toimin-
taan ja turvata opiskelijakunnalle riittävät toimintaedellytykset. Opiskelijakunnan tehtävänä on edis-
tää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskeli-
joiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. (L531/2017). 
 
Koulutuskeskus JEDUssa toimii opiskelijayhdistys Jeduskunta, joka koostuu eri toimipisteiden opis-
kelijaedustajista ja sen toiminnasta vastaa nimetty JEDUn opinto-ohjaaja. Jeduskunta antaa opiske-
lijoille mahdollisuuden osallistua oppilaitoksen opiskeluhuollon kehittämiseen, sillä Jeduskunnan 
edustaja on mukana opiskelijan oikeusturvatoimikunnassa ja koulutuksenjärjestäjäkohtaisessa opis-
keluhuollon ohjausryhmässä. Lisäksi osassa Koulutuskeskus JEDUn toimipisteistä toimii oma opis-
kelijayhdistys.  
 

4.2 Tutor-toiminta 
 

Tutortoiminnan avulla vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta ja aktiivisuutta oppilaitosyhteisössä. 
Koulutetut tutorit ovat mukana vastaanottamassa uusia opiskelijoita ja ovat mukana järjestämässä 
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erilaisia tapahtumia lukuvuoden aikana. JEDUssa on koulutettu viime vuosina myös hyvinvointituto-
reita. Tutortoiminnasta vastaavat opinto-ohjaajat.  
 

4.3 Hyvinvointijaos 
 
Jokaisessa JEDUn toimipisteessä on nimetty hyvinvointijaos, jossa jäseninä on henkilöstöä sekä 
opiskelijoiden edustajia. Jaoksen tehtävä on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä fyysistä aktiivi-
suutta lisäävää toimintakulttuuria JEDUn eri toimipisteissä sekä opiskelijoiden arjessa sekä vapaa-
ajalla. Tämän toimintakulttuurin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisöllisyyttä. 
 

5. YHTEISTYÖ OPISKELIJOIDEN JA HEIDÄN HUOLTAJIENSA KANSSA 
 
Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vas-
taavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhtei-
sön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä (L1287/2013). JEDU tekee yhteis-
työtä opiskelijoiden huoltajien kanssa koulutukseen hakeutumisvaiheessa, koulutuksen aikana ja 
sen päättyessä. Vastuuopettajat ovat ensisijaisia toimijoita kodin ja oppilaitoksen välisessä yhtey-
denpidossa. Huoltajilla on oikeus saada tietoa alle 18 -vuotiaan opiskelijan opintojen etenemisestä. 
Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus seurata oppivelvollisen opintojen edistymistä ja ilmoitettava 
viipymättä huoltajalle, mikäli oppivelvollinen ei suorita opintojaan hoksin mukaisesti (L1214/2020). 
Ennen opintojen alkua JEDUn opinto-ohjaajat osallistuvat alueensa peruskoulujen 9- luokkalaisten 
vanhempainiltoihin. Huoltajilla on mahdollisuus saada tiedotteita, hakuoppaita ja tietoa JEDUn kou-
lutus tarjonnasta nettisivuilta sekä sosiaalisen median kautta. Tutkintokohtaisista terveydentilan ja 
toimintakyvyn vaatimuksista tiedotetaan huoltajille hakeutumisvaiheessa. 
 
Nuorille järjestettävässä koulutuksessa Koulutuskeskus JEDU ja sen toimipisteet ovat aloitteellisia 
myönteisen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä opiskelijan vanhempien tai huoltajien 
kanssa. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö järjestetään niin, että se vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä 
ja vastuullisuutta, edistää opiskelua sekä mahdollistaa opiskelijalle tuen saannin opiskelijan ter-
veyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kieli- ja 
kulttuuritaustaisten opiskelijoiden yksilölliset tarpeet sekä elämänhallinnan ja opiskelun tukeminen 
tulee ottaa yhteistyössä huomioon.  
 
JEDUn toimipisteissä järjestetään vuosittain opiskelijoiden vanhemmille/huoltajille ja muulle kotivä-
elle yhteisiä tilaisuuksia sekä tarvittaessa opiskelijakohtaisia tapaamisia. Vastuuopettaja on henkilö-
kohtaisesti yhteydessä koteihin ja kutsuu kotiväeniltaan. Myönteinen yhteydenotto vahvistaa yhteis-
työtä huoltajien kanssa ja tukee opintojen käynnistymistä sekä tutkinnon suorittamista. Kotiväenil-
loissa tiedotetaan oppilaitoksen säännöistä ja ohjeista. Tilaisuudessa esitellään henkilöstöä, opiske-
luhuoltoa ja eri toimijoiden toimenkuvaa. Tilaisuudessa huoltajilla on mahdollisuus tutustua vastuu-
opettajaan ja muihin opettajiin. Lisäksi huoltajilla on tilaisuus kahdenkeskiseen keskusteluun vastuu-
opettajan ja/tai opiskeluhuollon edustajien kanssa. Kotiväenillassa tiedotetaan huoltajia mahdolli-
suudesta osallistua toimipistekohtaisen opiskeluhuoltoryhmän kokoukseen 1-2 kertaa lukuvuoden 
aikana. Muita yhteistyön ja tiedottamisen muotoja ovat huoltajien ja opettajien väliset keskustelut, 
HOKS – palaverit sekä yhteydenpito Wilman ja sähköpostin välityksellä.  
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6. SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAA-
MISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 
 
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (531/ L2017). Turvallisen ympäristöön si-
sältyy fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. JEDUn pelastus- ja kriisitoimintasuunnitelmiin 
on laadittu toimintaohjeet opiskelijoiden ja henkilöstön suojaamiseksi onnettomuuksilta, väkivallalta 
ja häirinnältä. Nämä suunnitelmat löytyvät intrasta. Henkilöstöä ja opiskelijoita koulutetaan vuosittain 
kriisitilanteissa toimimiseen sekä järjestetään pelastus-/poistumisharjoituksia yhteistyössä Jokilaak-
sojen pelastustoimen kanssa. Terveydenhuoltolain (1326/2010) edellyttää tarkistamaan oppilaitos-
ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistämisen kolmen vuoden 
välein. Tarkastukset on toteutettava laajassa yhteistyössä eri viranomaisten sekä opiskelijoiden ja 
huoltajien kanssa.  

 
 

6.1 Kiusaaminen 
 
Kiusaamista on se, kun yhdelle ja samalle opiskelijalle aiheutetaan toistuvasti vahinkoa tai pahaa 
mieltä. Kiusaamisella on ominaispiirteitä, kuten toistuvuus, tietoisuus ja vallankäyttö. Sanallinen kiu-
saaminen on tavallisinta. Lisäksi kiusaaminen voi olla fyysistä tai epäsuoraa kiusaamista, kuten ryh-
män ulkopuolelle jättämistä sekä verkkokiusaamista. Kiusaaminen voi täyttää vakavimmillaan myös 
rikoksen tunnusmerkistön. Jos oppilaitoksen tietoon tulee alaikäiseen opiskelijaan kohdistuva kiu-
saaminen, joka saattaisi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, oppilaitoksen tulee ensin olla yhteydessä 
opiskelijan huoltajaan ja tarvittaessa tämän jälkeen poliisiin. Oppilaitos voi myös kysyä neuvoa po-
liisilta, olisiko tilanteessa syytä tehdä rikosilmoitus. Vakavissa väkivaltaa sisältävissä tilanteissa tulee 
ottaa välittömästi yhteyttä poliisiin. (Laitinen, K., Haanpää, S., Francke, L. ja Lahtinen, M. 2020:8-
10, 20-21.) 
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6.2 Kiusaamisen ennaltaehkäisy 
 

Kiusaamisen vastaisen työn kivijalan muodostavat oppilaitoksen toimintakulttuuri ja yhteisöllisyyden 
rakentaminen (Laitinen ym. 2020: 30). Kiusaamisen vastaisessa työssä tavoitteena on luoda oppi-
laitokseen vertaissuhteita tukeva ja vuorovaikutuksen ongelmia ehkäisevä toimintakulttuuri, jossa 
minkäänlainen toista loukkaava käytös ei ole hyväksyttyä. Kuulluksi tuleminen, osallisuus ja mah-
dollisuus olla mukana yhteisön hyvinvoinnin rakentamisessa vahvistavat opiskelijan kokemusta 
omasta merkityksestään. Se että työyhteisön vuorovaikutukseen kiinnitetään huomiota ja yhteisössä 
toimitaan toisia kunnioittaen, välittyy esimerkkinä myös opiskelijoiden käyttäytymiselle. Ammatilli-
sessa koulutuksessa kiusaamisen ennaltaehkäisyä voidaan käsitellä useilla yhteisten tutkinnon 
osien tunneilla. Ryhmän myönteisellä vuorovaikutuksella ja ryhmäyttämisellä voidaan ennaltaeh-
käistä kiusaamista. JEDUssa kiusaamiseen puuttumisen suunnitelma käydään läpi opiskelijoiden ja 
henkilökunnan kanssa lukuvuoden alussa. Samalla opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus 
esittää siihen lisäys- ja muokkausehdotuksia. Suunnitelma on Wilmassa, joten huoltajilla on mahdol-
lisuus tutustua siihen. Kiusaamisen vastainen suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään viiden vuoden 
välein. Kiusaamistapausten esiintyvyyttä ja suunnitelman toteutumista tulee arvioida toimipisteissä 
vuosittain.  
 

6.3 Kiusaamiseen puuttuminen  
 

Jokaisen oppilaitoksella työskentelevän velvollisuus on puuttua havaitsemaansa kiusaamiseen vä-
littömästi. Virkavastuun piiriin kuuluu oppilaitoksen henkilöstön oma asianmukainen käyttäytyminen 
opiskelijoita kohtaan. On tärkeää kannustaa opiskelijoita kertomaan havaitsemastaan tai kohtaa-
mastaan kiusaamisesta, vaikka asia ei koskisi juuri häntä itseään. Kiusaamisilmiöiden yhteinen poh-
timinen etukäteen auttaa opiskelijoita tunnistamaan kiusaamisen eri muodot ja ymmärtämään oman 
roolinsa kiusaamisen vähentämisessä. Oppilaitoksella voi olla postilaatikko, johon opiskelijat voivat 
palautteen lisäksi jättää kiusaamista koskevia viestejä. Myös opiskeluterveydenhuollon määräaikais-
ten terveystarkastusten yhteydessä opiskelijoilta kysytään heidän kokemuksistaan ja havainnoistaan 
kiusaamisesta (Laitinen ym. 2020: 39-40.)  
 
Kiusaamiseen puuttuminen  

1. Kiusaamisen havainnut henkilö keskustelee välittömästi asianosaisten kanssa yhdessä sel-
vittäen, mitä on tapahtunut ja, mistä on kyse. Henkilö selvittää asianosaisten nimet ja ilmoit-
taa asiasta vastuuopettajalle sekä koulutusjohtajalle/-päällikölle. Samalla henkilö sopii esi-
henkilön kanssa, kuka asiaa ryhtyy selvittämään. On hyvä pyytää työkaveri mukaan selvittä-
mään tapahtunutta.  

2. Asianosaisten kanssa keskustellaan myös erikseen ja selvitetään, onko vastaavaa tapahtu-
nut jo aiemmin. Jos kiusaamisesta on olemassa todisteita kuten some-, teksti tai sähköpos-
tiviestejä, pitää ne säilyttää. 

3. Asiaa hoitaneella opettajalla/koulutusjohtajalla/-päälliköllä on velvollisuus olla yhteydessä 
alaikäisen opiskelijan huoltajiin tapahtuneesta.  

4. Opettaja informoi opiskeluhuollon toimijoita ja sopivat yhteisestä seurantapalaverista.  
5. Vastuuopettaja/opettaja, joka asiaan on puuttunut, kirjaa tapahtunut Wilman kiusaamislo-

makkeelle. 
6. Tarvittaessa vastuuopettaja tiedottaa ryhmää opettavia opettajia kiusaamistilanteesta ja pyy-

tää heitä seuraamaan, miten yhteistyö asianosaisten kanssa lähtee sujumaan ja, jääkö kiu-
sattu mahdollisesti ryhmän ulkopuolelle.  
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7. Jos tilanne toistuu, asiasta keskustellaan sekä toimitaan edellä kuvatulla tavalla ja tehdään 
rikkomisilmoitus, josta seuraa esimiehen kurinpidollinen toimenpide (puhuttelu, opiskeluoi-
keuden määräaikainen epääminen, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen). Esi-
mies tiedottaa vastuuopettajaa, mitä ovat sopineet opiskelijan kanssa. Tarvittaessa pohdi-
taan ryhmänvaihtoa.  

8. Vakavissa ja toistuvissa tilanteissa yhteistyö sosiaalitoimen (lastensuojeluilmoitus tai aikui-
sesta palvelutarpeen arviointi-ilmoitus) tai poliisin kanssa, kun kiusaaminen täyttää rikoksen 
kriteerit. Tarvittaessa pyydetään alueen toimijoilta tukea vertaissovitteluun. 
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Erityisesti opiskelijoiden turvallisuutta koskevissa kysymyksissä yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolis-
ten viranomaisten kanssa kannattaa suunnitella jo ennen kuin ongelmia ilmenee. On tilanteita, joissa 
kiusaamista ei saada loppumaan oppilaitoksen käytettävissä olevin keinoin, vaan tarvitaan ulkopuo-
lista apua. Epäselvissä tilanteissa rehtori, opettaja tai opiskeluhuollon toimija voivat aina konsultoida 
poliisia tai lastensuojelua siten, että opiskelija ei ole tunnistettavissa asiayhteydestä ja kysyä heidän 
näkemystään siihen, tuleeko tilanteessa tehdä ilmoitus poliisille ja/tai lastensuojeluun. Vakavissa 
tapauksissa oppilaitoksella on oikeus ja akuutissa tilanteessa velvollisuus ilmoittaa tilanteesta muille 
viranomaisille kuten poliisille. (Laitinen ym. 2020: 44.) Jos oppilaitoksen henkilöstöön kuuluvaa epäil-
lään opiskelijan kiusaamisesta, on molempia osapuolia hyvä kuulla ensin kahden kesken. Sen jäl-
keen sovitaan yhteinen tapaaminen, johon osapuolten lisäksi osallistuu myös oppilaitoksen työnte-
kijä.  
 

6.4 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
 
Laki edellyttää, että koulutuksen järjestäjä laatii oppilaitoskohtaisen tasa-arvosuunnitelman yhteis-
työssä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi 
kerralla. (L609/1986). JEDUssa opiskelijoiden erilaiset oppimistaidot pyritään huomioimaan yksilöl-
lisesti. Tarvittaessa opiskelijalle laaditaan erityisen tuen suunnitelma, johon kirjataan opiskelijalle 
tarjottavat tukitoimet, joiden avulla tutkinnon suorittaminen mahdollistuu. Opintoja on mahdollista 
myös mukauttaa. Opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa omaa osaamistaan erilaisilla yhdessä sovi-
tuilla tavoilla. Oppilaitosten esteettömyyteen pyritään kiinnittämään entistä enemmän huomiota mm. 
ulko-ovien automaattitoiminnoilla, inva-pysäköintipaikoilla ja wc-tiloilla. Häirintää, kuten sukupuo-
leen, ihonväriin tai mielipiteisiin liittyvää epäasiallista kohtelua ei sallita. Hyvän opiskelun edellytyk-
senä on oppimisympäristön myönteinen ilmapiiri ja toinen toisensa kunnioittamisen kulttuuri.  
 
JEDUssa opiskelijoita kuullaan JEDUskunnan ja hyvinvointitutor-toiminnan kautta, millainen on tasa-
arvoinen ja yhdenvertainen oppilaitos, mitkä asiat mahdollisesti estävät tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden toteutumisen sekä, mitä asioiden parantamiseksi voitaisiin vielä heidän mielestään tehdä. 
JEDUn opiskeluhuollon ohjausryhmän tavoitteena on laatia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunni-
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telma lukuvuonna 2021-2022. Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on monimuotoisuuden nä-
kyväksi tekeminen ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen. Osallistavalla ympäristöllä pyritään 
saavuttamaan oppilaitos, jossa jokainen kokee olevansa mukana ja voi sekä uskaltaa olla oma it-
sensä. (Honkala, Lempinen, Nousiainen, Onwen-Huma, Salo, Vacker. 2019: 53-54). 
 

7. PÄIHTEET 
 
Päihteet ovat aineita, joita nautitaan mielihyvän tai huumaavan vaikutuksen vuoksi. Niitä voidaan 
myös käyttää pahan olon tai ahdistuksen turruttamiseen. Alkoholi ja tupakka ovat nuorten eniten 
käyttämiä päihteitä. Tupakkatuotteisiin kuuluvat savukkeet, nuuska, sikari ja piipputupakka. 
(www.mielenterveystalo.fi). Myös sähkötupakka lasketaan tupakkatuotteisiin. Alkoholilaki kieltää al-
koholijuomien hallussapidon alle 18-vuotiailta. Alkoholi vaikuttaa nuoreen voimakkaammin kuin ai-
kuiseen, koska nuorten kohdalla veren alkoholipitoisuus voi nousta hetkessä korkeaksi, mikä voi 
pahimmillaan johtaa myrkytystilaan. (www.ehyt.fi).  
 
Huumeista kannabis on nuorten parissa yleisimmin kokeiltu huume. Kannabiksen vaikutus voi olla 
aluksi rauhoittava ja rentouttava, mutta sillä voi myös olla epämiellyttäviä ja vaarallisia vaikutuksia, 
kuten masennusta, vainoharhaisuutta, paniikkikohtauksia ja ahdistusta. Huumeiden, kuten lääkkei-
den, amfetamiinin, ekstaasin tai kannabiksen, kokeilu tai käyttäminen, uhkaa vakavasti nuoren ter-
veyttä ja kehitystä. Opiskelumenestyksen romahtaminen, käytöshäiriöiden ja sääntörikkomusten il-
maantuminen sekä selittämättömät poissaolot voivat antaa aihetta epäillä huumeiden käyttöä. 
(www.mielenterveystalo.fi). Jos epäilet opiskelijan käyttävän huumausaineita, toimi JEDUn huu-
mausaineprosessin mukaisesti. Tähän linkki prosessikaavioon.  
 

7.1 Tavoitteena päihdehaitaton elämä 
 
Päihdekasvatuksen päämääränä on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Sillä tuetaan 
yksilöiden kasvua ja tavoitellaan päihdehaitatonta elämää sekä hyvinvointia. (www.ehyt.fi). JEDUn 
päihdetoimintaohje lähtee ajatuksesta, että puuttuminen on välittämistä. JEDU on opiskelijoille mal-
lityöpaikka, jonka toimintaan päihteet eivät kuulu millään tavalla. Ennalta ehkäisevää työtä toteute-
taan liikunnan ja terveystiedon tunneilla sekä terveydenhoitajan vastaanotoilla. Toimipisteissä voi-
daan miettiä pieniä arjen keinoja kannustaa opiskelijoita terveellisiin elämäntapoihin tai esimerkiksi 
tupakoinnin lopettamiseen. Kaikilla työyhteisön jäsenillä on velvollisuus puuttua nuorten ongelmiin. 
Tavoitteena on mahdollisimman varhainen päihteiden käytön havaitseminen ja siihen puuttuminen 
sekä ratkaisujen pohtiminen yhdessä opiskelijan kanssa. SAKU ry:n ja EHYT ry:n kanssa tehdään 
yhteistyötä mm. oppilaitosvierailujen ja päihdeluentojen muodossa.  
 
Tupakointi on kielletty Koulutuskeskus JEDUn alueilla ja työmailla. Tupakkalain mukaan ammatillista 
koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa ei saa tupakoida. Kielto kos-
kee myös savuttomia tupakkatuotteita, kuten nuuskaa tai sähkötupakkaa. (L 549/2016). 
 
JEDUn järjestyssäännöt kieltävät alkoholin ja huumeiden hallussapidon sekä niiden vaikutuksen 
alaisena esiintymisen oppilaitoksessa, asuntolassa, oppilaitoksen alueella ja työpaikalla tapahtuvan 
koulutuksen aikana. Opiskelijoita ohjataan pääasiassa kasvatuksellisin keinoin.  
 

http://www.mielenterveystalo.fi/
http://www.ehyt.fi/
http://www.mielenterveystalo.fi/
http://www.ehyt.fi/
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7.2 Toiminta epäiltäessä opiskelijan päihteiden käyttöä ja hoitoonohjaus  
 
Opiskelijan päihteiden väärinkäytön tullessa ilmi, on tärkeää ottaa asia puheeksi, puuttua tilantee-
seen ja ohjata opiskelija hoitoon. Hoitoonohjauksesta vastaa ensisijaisesti terveydenhoitaja. Todet-
tua tai epäiltyä päihteiden väärinkäyttöä tai hallussapitoa käsitellään luottamuksellisesti yhdessä 
opiskelijan, terveydenhoitajan tai kuraattorin ja alaikäisen opiskelijan huoltajan sekä koulutusjohta-
jan/-päällikön kanssa. 
 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L 531/2017 84§) mukaan koulutuksen järjestäjä voi vel-
voittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta 
epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena koulutukseen kuuluvissa käytän-
nön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä tai että opiskelijalla on 
riippuvuus huumeista. Koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huumausainetes-
tiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. SORA-lainsäädännössä säädetään tilan-
teista, joissa koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koske-
van todistuksen. Huumausainetestaukseen liittyvät säännökset ja määräykset koskevat kaikkien alo-
jen opiskelijoita.  
 
Liitteenä 1 on opiskelijalle annettavasta lomake, jossa perustellaan koulutuksen järjestäjän oikeus 
saada huumausainetestiä koskeva todistus. Opiskelijan on toimitettava määräajassa koulutuksen 
järjestäjän tai korkeakoulun vaatima todistus huumausainetestauksesta. Todistuksesta on käytävä 
ilmi, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hä-
nen toimintakykynsä on heikentynyt.  
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Yhteistyötä opiskelijan tukemiseksi tehdään huoltajien, sosiaaliviranomaisten ja A- klinikan kanssa 
sekä tarvittaessa poliisin kanssa. Törkeästä huumausainerikoksesta esim. myynti alaikäiselle tulee 
ilmoittaa poliisille (ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta rangaistusuhka). Opiskelijan päihteiden- tai 
huumausaineiden käytön tullessa ilmi, toimipisteen esimies ja opiskeluhuollon toimijat ohjaavat opis-
kelijan hoitoon. Kurinpidollisista asioista päättää hallinnollinen vararehtori. Sääntörikkomusten käsit-
telystä ja toimenpiteistä löytyvät tarkemmat ohjeet Koulutuskeskus JEDUn järjestyssäännöistä ja 
asuntolan järjestyssäännöistä sekä Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan toimintaohjeesta.  
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8. TOIMENPITEET OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI JA 
SEURAAMISEKSI (OMAVALVONTA) 
 
Teaviisarin tulokset 
Kouluterveyskyselyn tulokset 
Negatiiviset keskeyttämiset ja läpäisyprosentit 
Amis-palautteiden tulokset 
Poissaoloihin puuttumisen seuranta 
Terveydenhoitajan vastaanottokäyntien määrä sekä yhteydenottojen syyt 
Kuraattorin asiakkuuksien määrä ja yleisimmät tuen tarpeet 
Kyselyt huoltajille koskien oppilaitoksen toimintaa ja työelämäpalautetta? 
 

9. LIITTEET 
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Liite 1 Tiedonsiirtolomake terveydenhuollolle 
TIEDONSIIRTOLOMAKE TERVEYDENHUOLLOLLE 
 – opiskelija on velvoitettu esittämään huumausainetestiä  
koskeva todistus 

 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 11.8.2017/531 84 a § mukaan koulutuksenjärjestäjä voi velvoittaa 
opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opis-
kelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija 
on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa 
tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. 

Todistuksesta on lain mukaan käytävä ilmi, että opiskelijalle on tehty testi huumausainelain 3 §:n 1 momentin 
5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi, ja että testin perusteella on laadittu selvitys 
siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toi-
mintakykynsä on heikentynyt. 

 
1. Opiskelijan nimi:   Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 
2. Henkilötunnus:      Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 
3. Opiskelijalla kuvallinen henkilöllisyystodistus:   ☐kyllä 

☐ ei * 
 

(*mikäli opiskelijalla ei ole kuvallista henkilöllisyystodistusta, on opiskelijalla oltava testaustilanteessa mu-
kana koulutuksen järjestäjän, työssäoppimispaikan tai harjoittelupaikan edustaja, joka voi luotettavasti todis-
taa opiskelijan henkilöllisyyden) 

4. Perustelu vaatimukselle esittää huumausainetestiä koskeva todistus: 

☐ epäily huumausaineiden vaikutuksen alaisena olemisesta 
☐ epäily huumeriippuvuudesta 

5. Päihtymysepäily (paikka, kellonaika ja pvm):  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla 
tätä. 

6. Päihtymystilan arvioijan (koulutuksen järjestäjän, työssäoppimispaikan tai harjoittelupaikan 
edustaja) nimi ja puh: 

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

7. Päihtymystilan arviointi: 

Puhe 
☐ selvää 
☐epäselvää 

Puhuteltavuus 
☐ kyllä 
☐ heikentynyt 

Ajan ja paikan taju 
☐ kyllä 
☐ heikentynyt 

Kävely 
☐ varmaa 
☐ epävarmaa 

Reaktiokyky 
☐ varmaa 
☐ epävarmaa 

Alkoholin haju 
☐ kyllä 
☐ ei 

Olemus 
☐ rauhallinen-hallittu 
☐ unelias 
 

 
☐ euforinen, menee lujaa 
☐ uhitteleva 

 
☐ ahdistunut 
☐ itkuinen 

Fyysiset oireet 
☐ ei ole 
☐ vapina 

 
☐ levottomuus 
☐ oksentaminen 

 
☐ hikoilu 
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8. Kuvaus toimintakyvyn heikentymisestä: 

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

9. Opiskelija ohjattu testaukseen seuraavista tehtävistä: 

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

10. Huumausainetestaustodistuksen esittämiseen velvoittaneen koulutuksen järjestäjän edustajan  
yhteystiedot (nimi, asema, puhelinnumero): 

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

11. Opiskelija ohjattu terveydenhuoltoon huumausainetestausta varten 

Kellonaika ja pvm:   Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

Terveydenhuollon yksikön nimi:  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

Mahdollisen saattajan nimi:   Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

 

Paikka ja aika:  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

Allekirjoitus: __________________________________________________________________ 

Nimenselvennys (päihtymystilan arvioinut henkilö) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla 
tätä. 
 
 
 
Tämän asiakirjan alkuperäinen kappale on koulutuksen järjestäjän kappale.  
Yksi kopio on annettu opiskelijalle ja yksi jää terveydenhuollon yksikköön. 
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Liite 2 Suostumus opiskeluhuollon palveluihin 
 
 
SUOSTUMUS OPISKELUHUOLLON PALVELUIHIN 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 luvun 19§ 
Yksittäistä opiskelijaa koskevan opiskeluhuoltoasian käsittely 
 

 
Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu opis-
kelijan tai, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa 
suostumukseen. Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua 
tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä. Jos alaikäisellä tai muutoin vajaavaltai-
sella ei ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, huoltaja tai 
muu laillinen edustaja voi antaa siihen suostumuksen hänen sijastaan. Edellä 14 §:n 4 momentissa tarkoite-
tun monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeel-
liseksi katsomiltaan asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassa pidettäviä tietoja siten kuin 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 26 §:n 3 momentissa sääde-
tään. (30.12.2014/1409) 
 

Opiskelijan nimi ______________________________________________________________ 

Henkilötunnus _______________________________________________________________ 

Osoite _____________________________________________________________________ 

Puhelinnumero ______________________________________________________________ 

Kotikunta ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Opiskelijan allekirjoitus 

Huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi _________________________________________ 

Huoltajan tai muun laillisen edustajan puhelinnumero ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Huoltajan tai muun laillisen edustajan allekirjoitus  

 

 

Asian aihe __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Monialaisen asiantuntijaryhmän koolle kutsuja ______________________________________ 

 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287#a30.12.2014-1409
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Opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet _______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tiedot asian käsittelystä monialaisen asiantuntijaryhmän kokouksessa, kokouksessa tehdyt 

päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat 

tahot ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Toteutetut toimenpiteet ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Opiskeluhuoltokertomukseen liittyviä tietoja on luovutettu sivulliselle 

____________________________________________________________________ (kenelle)  

 

Perustelut tietojen luovutukselle: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________     _____________________________________________ 

Päivämäärä    Kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa 
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