Apollon Yhteiskoulun opiskeluhuoltosuunnitelma
Apollon Yhteiskoulun opiskeluhuoltosuunnitelma perustuu 1.8.2014 voimaantulleeseen oppilas- ja
opiskeluhuoltolakiin. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa huomioidaan Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmassa esille tuodut keskeiset seikat.
Opiskeluhuoltosuunnitelman tarkoituksena on edistää opiskeluhuollon tarpeenmukaista kohdentamista
sekä suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa.
Suunnitelma laaditaan yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden/opiskelijoiden ja heidän
huoltajiensa kanssa. Suunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunkin
kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa1.
Apollon Yhteiskoulussa koulun henkilöstö, lapset ja huoltajat sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot
perehdytetään suunnitelmaan:
- koulun henkilökunnalle järjestetään tilaisuus tutustua ja perehtyä koulun
opiskeluhuoltosuunnitelmaan
- koulumme keskeisille yhteistyötahoille tarjotaan mahdollisuus perehtyä laadittuun
opiskeluhuoltosuunnitelmaan
- opiskeluhuoltosuunnitelmasta tiedotetaan koulun kotisivuilla ja tarvittaessa keskeisissä alueellisissa
yhteistyöfoorumeissa
Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut
Apollon Yhteiskoulun perusopetuksessa ja lukiossa opiskelee yhteensä noin 500 oppilasta ja opiskelijaa.
Koulumme on alueen ainoa ylä - ja lukioasteen koulutusta tarjoava koulu. Apollossa tarjotaan
yleisopetusta, luokkamuotoista erityisopetusta sekä lukiossa Design-opintoja. Koulumme erityispiirteet
ja opiskeluhuollolliset tarpeet kumpuavat monikulttuurisuudesta ja erityisen tuen tarpeesta.
Opiskeluhuollon palvelujen resurssit kuvataan vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa.
Terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi tekevät koulukohtaista työtä tarjoten palveluita koulun oppilaille ja
opiskelijoille. Koulun työntekijä on velvollinen ottamaan yhteyttä opiskeluhuollon kuraattoriin tai
psykologiin silloin, kun hän toteaa opiskelijalla kyseisten palvelujen tarpeen. Yhteydenotto tehdään yhdessä
oppilaan/opiskelijan kanssa. Samalla annetaan kuraattorille tai psykologille tuen tarpeen arvioimiseen
tarvittavat tiedot. Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä oppilaan/opiskelijan kanssa, on
hänelle annettava tieto yhteydenotosta. Oppilaalle/opiskelijalle palvelujen käyttö on aina vapaaehtoista.
Myös huoltajalle on annettava tieto yhteydenotosta, ellei oppilas/opiskelija sitä kiellä. Tässä yhteydessä
otetaan huomioon asian laatu, oppilaan/opiskelijan etu, ikä ja kehitystaso. Yksilöllisen opiskeluhuoltotyön
lisäksi psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja osallistuvat moniammatilliseen yhteistyöhön koulussa sekä
koulun yhteistyöverkostoissa. Opiskeluhuollon henkilökunta osallistuu myös koulun pedagogisen tuen
ryhmän toimintaa. Myös yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö on osa kuraattorin, psykologin ja
terveydenhoitajan työtä.
Apollon koulun yhteisöllinen opiskeluhuolto ja toimintatavat
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Yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu koulun koko henkilökunnalle. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on
ennaltaehkäisevää kouluyhteisön hyvinvointia lisäävää toimintaa. Sillä pyritään edistämään
kokonaishyvinvointia sekä aikaansaamaan osallisuutta ja sosiaalista vastuullisuutta. Tarvelähtöinen, joustava
ja nopea reagointi luo hyvinvointia yhteisöön.
Yhteisöllisiä opiskeluhuollon kokouksia on kerran kuukaudessa. Niihin kutsutaan koulun henkilökunnan
lisäksi oppilaat, opiskelijat ja heidän huoltajansa. Kokousten tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön
hyvinvointia ja osallisuutta. Lisäksi ideoidaan erilaisia koulun tapahtumia ja teemapäiviä sekä esitellään ja
keskustellaan erilaisten kyselyjen tuloksista esim. kouluterveyskysely ja move-mittaukset.
Muuta yhteisötason opiskeluhuoltoa toteutetaan mm oppilaille ja opiskelijoille kohdennetuissa
teemaryhmissä, luokkien työrauhan edistämistyössä ja toteuttamalla koulumme keskeistä ohjauksen
toimintatapaa KUULE-KOHTAA-OHJAA. Koulussamme toimii myös yhteisöpedagogi.

Koulu tekee yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Yhteistyömuodot rakentuvat niistä tarpeista, jotka
nousevat esille alueellisissa yhteistyökeskusteluissa. Vuosittain toteutettavat uusien oppilaiden ja
opiskelijoiden ryhmäytykset toteutetaan yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa.

Oppilaiden ja opiskelijoiden tuki toteutuu aina yhteistyössä oppilaiden/opiskelijoiden ja heidän huoltajien
kanssa.
Opiskelijoiden / oppilaiden terveyden edistämiseksi opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus
tarkastetaan määrätyin välein. Tarkastus tehdään eri toimijoiden yhteistyönä. Tarkastuksessa todettujen
puutteiden korjaamista seurataan.
Tapaturmien ehkäisyssä kiinnitetään huomiota opiskeluympäristön turvallisuuteen.
Ensiaputilanteissa välittömän ensiavun antaminen kuuluu kaikille. Jatkohoito järjestyy joko terveysasemalla
tai erikoissairaanhoidossa. Opiskelijan/oppilaan vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.
Mikäli sairas nuori tarvitsee lääkärin tai terveydenhoitajan arviota tai hoitoa, hakeudutaan omalle
terveysasemalla huoltajan kanssa. Pitkäaikaissairaan nuoren lääkityksestä huolehtii nuori itse, huoltaja tai
terveydenhuoltohenkilöstö. Mahdollisista poikkeuksista lääkityksen hoitamisessa sovitaan rehtorin kanssa.
Koulun järjestyssäännöt turvaavat oppilaiden ja opiskelijoiden koulupäivää. Koulun järjestyssäännöt on
laadittu oppilaiden/opiskelijoiden, vanhempien, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa.
Järjestyssäännöt ovat nähtävissä koulun verkkosivuilla
Opiskeluhuoltosuunnitelman liitteenä:
1. Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
2. Kriisityö- suunnitelma

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaalle/opiskelijalle annettavia kouluterveydenhuollon
palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta/opiskelijaa koskevaa
monialaista opiskeluhuoltoa. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää
oppilaan/opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.
Monialainen asiantuntijaryhmä
Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan / opiskelijan tueksi. Ryhmän
kokoaa nimetty vastuuhenkilö. Asiantuntijaryhmän kokoamista varten pyydetään oppilaan/opiskelijan
suostumus tai hänen ikänsä tai kehitystasonsa sitä edellyttäessä, huoltajan tai muun laillisen edustajan
suostumus. Ryhmän kokoonpanosta ja työskentelyn aloittamisesta voidaan sopia suullisesti mutta
ensimmäisessä kokouksessa on hyvä pyytää suostumus kirjallisena. Monialaisen asiantuntijaryhmän
kokoontumisista laaditaan oppilas-/opiskelijahuoltokertomus. Oppilas-/opiskelijahuoltokertomuksia
säilytetään digitaalisissa muistioissa.
Mikäli oppilaan tai opiskelijaan oikeus opetukseen on tilapäisesti evätty (määräaikainen erottaminen),
hänellä on kuitenkin oikeus käyttää koulun tarjoamia opiskeluhuollon palveluita sekä edetä opiskelussaan.
Monialaiseen asiantuntijaryhmään voidaan sovitusti kutsua myös koulun ulkopuolisia nuoren tukiverkoston
toimijoita.
Suunnitelmat väkivallan ja kiusaamisen ehkäisemisestä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä sekä
kriisisuunnitelma löytyvät erillisistä liitteistä.
Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen
Opiskeluhuoltosuunnitelman laadinnassa kuullaan oppilas- ja opiskelijakuntaa. Suunnitelman toteutumisen
arviointi suoritetaan vuosittain lukuvuoden lopulla ja tällöin myös oppilas- ja opiskelijakuntien edustajat
osallistuvat arviointiin. Toimintaa kehitetään ja jäntevöitetään esiin tulleiden huomioiden perusteella.
Apollon Yhteiskoulun opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittu kuvaten koulun opiskeluhuollon käytänteitä.
Opiskeluhuoltoryhmä seuraa toimintatapojen toimivuutta ja pyrkii kehittämään niitä.
Omavalvonnan lisäksi yksityiskoulujen yhteinen oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmä suunnittelee, arvioi
ja kehittää yksityiskoulujen opiskeluhuoltotyön linjauksia.
Opiskeluhuoltosuunnitelma annetaan peruskoulun ja lukion oppilaskunnille sekä vanhempainyhdistykselle
tiedoksi sekä tutustumista että arviointia varten.
Apollon Yhteiskoulun opiskeluhuoltosuunnitelma on päivitetty 17.1.2022

