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PÄLKÄNEEN LUKION OPISKELUHUOLTO LUKUVUONNA 2022-2023 
 
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 

sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 

lukioyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti hyvinvointia edistävänä ja koko 

kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi opiskelijoilla on 

lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena 

suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden 

yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki lukioyhteisöissä työskentelevät.  

Tuloksellinen opiskeluhuoltotyö perustuu toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Opiskeluhuoltotyötä 

ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien 

tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. 

Pälkäneen lukiossa opiskelee n. 80 opiskelijaa. Opiskeluhuollon kokonaistarvetta tarkastellaan 

säännöllisesti erilaisten kyselyjen sekä opetushenkilöstön havaintojen perusteella. Opiskeluhuollon 

kaikki palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden saatavilla. 

 

YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO 
 

Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja 

opiskelijaryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, 

turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä toteuttavat kaikki 

opiskelijoiden kanssa työskentelevät henkilöt. 

Pälkäneen lukion yhteisöllisestä opiskeluhuollosta vastaa hyvinvointiryhmä, jonka puheenjohtajana 

toimii lukion apulaisrehtori. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuoden 

aikana. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja ja 

lukion ryhmänohjaajat sekä kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Lisäksi ryhmän palavereihin 

kutsutaan muita toimijoita riippuen suunnitellusta toiminnasta. Lukuvuoden painopiste on oppilaiden 

mielen hyvinvoinnissa.  Toiminnassa ovat mukana tuutorit ja opiskelijakunta. 

Lukion yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnitelma laaditaan joka syksy ensimmäisessä yhteisöllisen 

opiskeluhuoltoryhmän palaverissa.  Opiskeluhuoltohenkilöstön tarkemmat yhteystiedot ovat lukion 

lukuvuositiedotteessa Wilmassa. 

 

YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO 
 

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuollon 

palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä opiskelijaa koskevaa 

monialaista opiskeluhuoltoa. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan sekä tarpeen 

niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Opiskelijan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet 

otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. 
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Yksilökohtainen opiskeluhuoltopalaveri järjestetään tapauskohtaisesti. Sen kokoonkutsuja on se 

opetushenkilöstön tai opiskeluhuoltohenkilöstön edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. 

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltopalaveriin kutsutaan vain ne henkilöt, joiden läsnäolo palavereissa on 

tarpeen ja joiden paikallaoloon on suostumus sekä huoltajilta että opiskelijalta. Suostumus on 

kirjallinen. Palaverista laaditaan muistio Wilma-ohjelmaan ja sen kirjaajana toimii kokouksen 

koollekutsuja.  

 

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO JA KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT 
 

Opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan, koulukuraattorin tai –psykologin vastaanotolle omasta 

halustaan tai huoltajan pyynnöstä. Lukion henkilöstöllä on velvollisuus ohjata opiskelijaa 

hakeutumaan tarvitsemiinsa palveluihin. 

Terveydenhoitaja on lukiolla maanantaisin ja torstaisin sekä joka toinen keskiviikko ja perjantai. 

Terveydenhoitajan tarkastuksiin/vastaanotolle varataan aika etukäteen. Avovastaanotolle pääsee 

terveydenhoitajan paikalla ollessa kello 11-11.30.  

Kuraattori on tavattavissa maanantaisin ja torstaisin.  

Psykologi on tavattavissa pääsääntöisesti keskiviikkoisin. 

Kun huoli opiskelijasta herää, yksilökohtaisen ryhmän kutsuu koolle se opetushenkilöstön tai 

opiskeluhuoltohenkilöstön edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Palavereista 

laaditaan muistio. 

Psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan yhteystiedot löytyvät Wilmasta ja lukion 

lukuvuositiedotteesta. 

 

OPISKELUHUOLTOSUUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURAAMINEN 

Lukion opiskelijahuoltoa toteutetaan opiskelijahuollon vuosikellon mukaan. Opiskelijahuollon 

suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja suunnitelman toteutumista arvioi opiskeluhuoltoryhmä. 

Arvioinnissa tarkastellaan suunnitelmien toteutumista sekä palvelujen saatavuutta kyselyjen avulla. 

 

 


