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PERUSTEIDEN 2014 MUUTTAMINEN

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Opetushallitus on pidttdnlt muuttaa lukiokoulutukseen r.'almista\ran koulutuksen
opetussuunnitelman perusteiden 201.4 Iuvun 5.3 Opiskelijahuolto liitteen mukaiseen
muotoon.

Miirdys on voimassa 1.8.201,4 alkaen toistaiseksi.

Miitiys edellyttid lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ji{ estdjiltd
opetussuunnitelman muuttamista. I(oulutuksen jirjestdjien tulee ottaa n:iiden
perusteiden mukainen opetussuunnitelma kdyttoon I.8.20'l 4 lukien.

Koulutuksen jaqestajat eivit voi jittii noudattamatt^ tiLtd md r^ysti tai poiketa siiti.
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Pdajohtaja Aulis Pitkdli
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Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman pemsteiden 201,1

muutos, luku 5.3 Opiskeluhuolto
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LUKIOKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSUUNNITELMAN
PERUSTEIDEN 2014 MUUTOS. LUKU 5.3. OPISKELUHUOLTO

5.3 Opiskeluhuolto

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskeluhuollon jirjestimisessi ja toteuttamisessa

noudatetaan samoja peiaattetta kuin nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opiskeluhuollossa.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ldgestdqdild tulee olla oppilas- ja opiskelijahuoltolain
edellyttimd oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma, ionka laati.misesta on rnaaratty nuorille
tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksessa p{ddrdys 6/011, /201,4).
Suunnitelmassa oteta tr huomioon valmtstavaan koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tausta ja
yksilolliset tafpeet yhteisollistd )a yksilokohtaista opiskeluhuoltoa jirjestettiessi ja toteutettaessa.

Oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmaan sisllti'vit asiat voidaan sisdllyttid samaan suunnitelmaan

lukion opiskeluhuollon suunnitelman kanssa.

Opiskeluhuolto ii4esteta'in montalatsessa yhteistyossi opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa

siten, etti siitd muodostuu toimiva ja yhteniinen kokonaisuus. Siihen sisdltyvdt koulutuksen larjesta)an
hlwdksymin opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekd opiskeluhuollon palvelut, joita ovat
psykologi- ja kuaattotipalvelut seki opiskeluteweydenhuollon palvelut. Palveluiden jirjestimisestd vastaa

oppilaitoksen sijaintikunta. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellai.nen opiskeluhuolto, jota
koulutukseen osallistuminen edellyttid lukuun ottam^tt^ yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden
sairaanhoitopalvelui a.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekh yhteisoiliseni etti yksilokohtaisena opiskeluhuoltona. \'hteisollinen
opiskeluhuolto on osa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen toimintakulttuuria ia toimia, joilla

edistetiin opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia 1a terveytti. Lisiksi edistetiin )a sevrataan

opiskeluyhteison hyvinvointia seki opiskeluympdriston terveellisllrtti, turvallisuutta ja esteettomlytte. Sitd

toteutetaan yhteistyossi opiskelijoiden, heidin huoltaiiensa seki tarvittaessa kunnan muiden nuorten
hyvinvointia, terveytti ja turvallisuutta edistdvien viranomaisten ja toimiioiden kanssa.

Yksilokohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon pah.'eluja, jotta ovat
opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuollon psykologi- ja kvaattoripalvelut sekzi yksittiistd opiskelijaa

koskeva monialainen opiskeluhuolto, iota toteutetaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa

asiantuntii aryhmis sd.

Yksilokohtaisen opiskeluhuollon tehtavana on edistid hi'vinvointia, teweytta ja opiskelukykyd sekd

tunnistaa neihin ja opiskelijan eltamandlanteeseen liitty-vie yksilollisid taryeita. Tavoitteena on myos

varhaisessa vaiheessa ehkiisti ongelmia ja huolehtia tarvittavan tuen jirjestdmisestd,

Yksilokohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan

Opiskelijall e ja hanen huoltajallee n annetaan

oikeuksista opiskeluhuollossa seki asioiden

tietojen kisittelysti. Toiminnass^ otetaan

liittyvissi lrysymyksissi. Lihtokohtalta on
luottamusta r.akentav a.i,-uorovaikutus.

yhteistyossi opiskelijan kanssa ja hzinen suostumuksellaan.

tietoa opiskeluhuollon toimintatavoista, yksittziisen opiskelijan

kisittelyyn liitty"vistd lain edellyttdmisti menettelytavoista ja

huomioon opiskelijan itsendinen asema opiskeluhuoltoon

opiskelijaa 
^rvostava, 

hdnen miehpiteitdin kuunteleva ia
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