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Opetussuunnitelman mukaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla 

tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimis-

ympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä 

edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia.1 

 

Opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään 

mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä 

muita ongelmia. Opiskeluhuollon kokonaisuus muodostuu opiskeluhuollosta sekä opiske-

luhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskelu-

terveydenhuollon palvelut. Ensisijaisesti opiskeluhuoltoa toteutetaan ennaltaehkäise-

vänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi opis-

kelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jolloin opiskelijan 

ympärille kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luotta-

muksellisuus, kunnioittava suhtautuminen opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osalli-

suutensa tukeminen. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion opiskeluhuoltosuunnitelman ovat laatineet koulun opis-

keluhuoltoryhmään kuuluvat asiantuntijat. Suunnitelmaa laadittaessa on kuultu myös 

opiskelijoita ja huoltajia. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa on kuvattu resurssit ja toimen-

piteet, jotka ovat käytettävissä Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opiskeluhuollon to-

teuttamiseksi ja seuraamiseksi. 

 

 

                                                
1 Oppilas ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 2 ja 3 §. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukio koulutuksen järjestäjänä vastaa siitä, että opiskeluhuol-

lon toteutumista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiske-

luhuoltosuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, 

opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa on tehty suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi vä-

kivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, joka kuuluu osaksi opiskeluhuoltosuunnitelmaa. 

Koulussa on laadittu myös koko koulun yhteiset turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, 

joissa käsitellään toiminta äkillisissä kriisitilanteissa kuten uhka- ja vaaratilanteissa 

sekä tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus. Töölön 

yhteiskoulun aikuislukiossa on myös suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämi-

sestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Lisäksi koulussa on järjestyssäännöt, jotka 

ovat lukuvuosisuunnitelman liitteenä. 

 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi koulussamme järjestetään kaikille avoimia 

tilaisuuksia ja pyydetään palautetta ja toiveita erilaisten kyselyiden avulla.  

Opiskelija voi itse hakeutua opiskeluhuoltopalveluiden piiriin.  

 

Opiskeluhuoltoryhmä pyytää palautetta toiminnastaan ja kehittämisideoita koulun hen-

kilökunnalta, opiskelijoilta ja heidän huoltajiltaan. Saamansa palautteen perusteella yh-

teisöllinen opiskeluhuoltoryhmä arvioi omaa toimintaansa ja suunnittelee tulevaa luku-

vuotta. 

 

Opiskeluhuoltosuunnitelma on nähtävillä koulumme nettisivuilla ja oppilaskunnan info-

taululla. Koulun henkilökunnan on luettava ja kuitattava luetuksi opiskeluhuoltosuunni-

telma. Ryhmänohjaajat käyvät opiskeluhuoltosuunnitelmaa läpi soveltuvin osin yhdessä 

opiskelijoidensa kanssa. Tarvittaessa opiskeluhuoltosuunnitelma jaetaan myös alle 18-v 

opiskelijan huoltajalle. 

 

Suunnitelmaa laadittaessa kirjataan: 

1. Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuolto-

palveluista. 

2. Oppilaitosyhteistyön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi ja 

tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi, jotka esitetään vuosittain koulun luku-

vuosisuunnitelmassa. 

3. Yhteistyön järjestäminen opiskelijoiden ja heidän perheidensä sekä oppilaitok-

sessa työskentelevien ja muiden opiskelijoiden hyvinvointia tukevien tahojen 

kanssa. 

4. Toimet opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

sekä erillisten pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien edellyttämät toimet. 
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5. Toimenpiteet opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumiseksi ja omavalvonta suun-

nitelman toteutumisen seuraamiseksi, minkä edellyttämät vuosittaiset toimet 

päätetään lukuvuosisuunnitelmassa. 
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Kuviossa esitetään, miten Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa toteutetaan opiskeluhuol-

toa. Kuvioon on koottu eri toimintatavat ja toimijat, jotka osallistuvat koulun opiskelu-

huoltoon. Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa käytetään sovellettua mallia yksityisten so-

pimuskoulujen oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelmasta. 

 

 
 

Kuviossa käytetty lyhenne OH-laki viittaa Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin 1287/2013. 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koskee alle 18-vuotiaita opiskelijoita. Lasten-

suojelulaki kattaa nuoret 20 ikävuoteen asti. Hyvinvointisuunnitelmassa viitataan ase-

tukseen koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, nuorisolakiin, perusopetuslakiin sekä lu-

kiolakiin.2 Suunnitelman erityisenä tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta sekä estää 

lasten ja nuorten syrjäytymistä. Tavoitteena on myös lasten ja nuorten osallisuuden ke-

hittäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen sekä arjen sujuvuuden seuranta ja valvonta. 

Nämä keskeiset tavoitteet liittyvät koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen ja koulu-

pudokkuuden vähentämiseen. 

 

                                                
2 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten 

ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011; Nuorisolaki 1285/2016; Perusopetuslaki 628/1998; Lukiolaki 

629/1998. 
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Jos alle 18-vuotias haluaa tulla aikuislukioon opiskelemaan, hänet kutsutaan huoltajansa 

kanssa rehtorin/vararehtorin haastatteluun. Alle 18-v. opiskelijaksi haluava voidaan ot-

taa suorittamaan aikuisille tarkoitettua lukiokoulutuksen oppimäärää ainoastaan haki-

jan terveydentilaan tai henkilökohtaisen elämäntilanteeseen liittyvästä perustellusta 

syystä (lukiolaki 10.8.2018). Haastattelussa käydään läpi opiskelijan valmiuksia opiskella 

aikuislukiossa ja kartoitetaan hänen mahdollisia haasteitaan. Haastattelussa kerrotaan 

millaista opiskelu aikuislukiossa on, miten opinnot etenevät, ketkä koulun puolesta seu-

raavat opiskelijan etenemistä opinnoissaan ja miten edistymistä seurataan. Haastatte-

lussa kerrotaan myös koulun tarjoamasta opiskeluhuollosta ja opiskeluhuoltopalveluista. 

Huoltajalle kerrotaan myös, miten he saavat tietoa nuorensa opiskelusta ja edistymisestä. 

 

Alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden edistymistä opinnoissaan seurataan säännöllisissä ta-

paamisissa opinto-ohjaajan ja erityisopettajan kanssa. Huoltajiin ollaan tarvittaessa yh-

teydessä. Alle 20-vuotiaille opiskelijoille myös järjestetään lukukausittain erilaisia info-

tilaisuuksia, joissa opinto-ohjaajat ja erityisopettaja käsittelevät erilaisia lukio-opintoihin 

liittyvistä aiheita. 
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Yhteisöllinen opiskeluhuolto on kaikkien koulun toimijoiden tehtävä. Ensisijainen vastuu 

opiskeluyhteisön hyvinvoinnista on oppilaitoksen henkilökunnalla.3  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion yksilökohtaisen opiskeluhuollon toimijoita ovat kuraat-

tori, terveydenhoitaja, psykologi ja erityisopettaja. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteu-

tetaan yksilövastaanotoilla yhteistyössä opiskelijan kanssa kartoittaen kokonaisvaltai-

nen tuen tarve. Tarvittaessa opiskelija ohjataan muihin tukipalveluihin ja tarvittaessa 

tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yksilöllinen opiskeluhuolto toteutuu myös silloin, 

kun opiskelijan tuen tarpeen arvioimiseksi kootaan moniammatillinen asiantuntija-

ryhmä. Ryhmän jäseniä voivat olla kuka tahansa opiskelijan nimeämä opettaja, erityis-

opettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi tai ulkopuolinen yhteis-

työtaho.  

 

Yksilökohtaisia opiskeluhuoltopalveluita tarjotaan Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edel-

lyttämällä tavalla4. Kaikki alle 25-vuotiaat, tutkintoon tähtäävät opiskelijat kuuluvat yk-

silökohtaisien opiskeluhuoltopalveluiden piiriin.  

 

Kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia sekä olla apuna 

ratkomassa elämän pulmatilanteita. Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat 

keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Kuraattori ohjaa opiske-

lijoita tarvittaessa muiden palvelujen piiriin toimien linkkinä koulun ja eri yhteistyöta-

hojen välillä. Kuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi opiskelumotivaatioon, elämän-

hallintaan, perhe- ja ihmissuhdeasioihin, jaksamiseen ja mielialaan, sekä itsenäistymi-

seen liittyen tai muutoin vaikeassa elämäntilanteessa. Kuraattorin työ on tukea sekä yk-

sittäisiä opiskelijoita että koko kouluyhteisön hyvinvointia. Kuraattori vastaa koulun so-

siaalityöstä, jonka tavoitteena on opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen ko-

konaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Työskentely painottuu kahdenkeskisiin 

luottamuksellisiin keskusteluihin opiskelijan kanssa. Kuraattori toimii yhteistyössä opis-

kelijoiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa.  

 

Terveydenhoitajan perustehtävä on Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa yhteisöllisen 

opiskeluhuollon kehittäminen. Terveydenhoitajan palvelut on suunnattu alle 25- vuoti-

aille, tutkintoon tähtääville opiskelijoille. Terveydenhoitajan vapaaehtoisia terveystar-

kastuksia tarjotaan lakisääteisesti alle 18-vuotiaille opiskelijoille. Muilla alle 25-vuoti-

ailla, tutkintoon tähtäävillä opiskelijoilla on mahdollisuus varata aika terveystarkastuk-

seen. Muu terveydenhoito sekä sairaanhoitopalvelut toteutetaan Helsingin kaupungin 

toimesta opiskelijan oman alueen terveysasemalla. Terveydenhoitajaresurssi on yhteinen 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion ja Töölön yhteiskoulun kanssa. Lakisääteiset palvelut 

kohdentuvat nuorempiin ikäluokkiin, alle 18-vuotiaisiin, joiden terveydenhuolto toteute-

taan kansallisen ohjelman mukaan. Yli 18-vuotiaat eivät kuulu tämän lakisääteisyyden 

                                                
3 Oppilas ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 3 § ja 4 §; Lukiolaki 629/1998 27 § (muutettu lailla 1268/2013). 
4 Oppilas ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 8§ ja 9§. 
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piiriin. Terveydenhoitajan resurssi on mitoitettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

(THL) suosituksen mukaisesti, joka on 600 opiskelijaa yhtä terveydenhoitajaa kohti. Ter-

veydenhoitajaresurssi on lukuvuonna 2018-2019 koko oppilaitosyhteisölle 7 päivää.  

 

Töölön yhteiskoulun psykologin palvelut on aikuislukiossa suunnattu peruskoulututkin-

toa suorittaville opiskelijoille. Psykologin tapaamisajat ilmoitetaan lukuvuosittain luku-

vuosisuunnitelmassa ja koulun internet-sivuilla. Psykologin puoleen voi kääntyä esimer-

kiksi opiskelumotivaatioon, mielialaan (masentuneisuus, ahdistuneisuus, jännittäminen) 

tai elämän kriisitilanteisiin liittyvissä asioissa. Myös alle 18-vuotiaan opiskelijan huolta-

jat voivat olla psykologiin yhteydessä. Käynnit psykologin luona ovat vapaaehtoisia, mak-

suttomia ja luottamuksellisia. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion erityisopettaja on erityisen tuen asiantuntija ja tukee 

opettajien työtä. Erityisopettaja tekee tarpeen mukaan oppimis- ja opiskeluongelmiin liit-

tyviä kartoituksia. Hän antaa myös yksilöllistä ohjausta oppimisvaikeuksiin liittyvissä 

asioissa. Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa erityisopettaja tekee lukihäiriötutkimukset 

ja kirjoittaa lausunnot lukihäiriöstä Ylioppilastutkintolautakunnalle. Erityisopettaja kut-

suu koolle opiskeluhuoltoryhmän.  

 

Opiskeluhuoltopalveluiden kokonaistarvetta seurataan vuosittain. Seurantatietojen pe-

rusteella priorisoidaan kiireellisimmät tapaukset ja huolehditaan kaikkien opiskelijoiden 

opiskeluhuoltotarpeiden täyttämisestä. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opiskeluhuolto on koko koulun asia. Opiskeluhuoltoa 

toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Yhteisöl-

linen opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään 

opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuulli-

suutta. Lisäksi edistetään ja seurataan opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluym-

päristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.5 Töölön yhteiskoulun aikuislu-

kiossa järjestetään lukuvuoden aikana erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joihin opiske-

lijat voivat osallistua ja kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yhteisöllisen 

opiskeluhuollon toimintatapojen kehittämiseen ja mielipiteensä ilmaisemiseen opiskeli-

joita koskevissa asioissa.6  

 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.7 Turvalliseen opiskeluympäris-

töön kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen 

lähtökohtana on opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa ti-

lanteissa. Töölön yhteiskoulussa on laadittu koulun yhteiset turvallisuussuunnitelma ja 

pelastussuunnitelma, joissa käsitellään toiminta äkillisissä kriisitilanteissa kuten uhka- 

ja vaaratilanteissa sekä tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoi-

toonohjaus. Suunnitelmat sisältävät muun muassa poistumisohjeet, kiinteistön hoitoon ja 

turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja monia muita kriisitilanteen hoitamiseen liittyviä asi-

oita. Jokaisen kurssin alussa kurssin opettaja näyttää ja esittelee opiskelijoille luokan 

oven läheisyydessä sijaitsevan poistumisohjeen. Järjestyssäännöt ovat lukuvuosisuunni-

telman liitteenä. 

 

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa koordinoi ja toimintaa 

suunnittelee opiskeluhuoltoryhmä, joka kokoontuu lukuvuosittain 3–4 kertaa. Ryhmä ei 

käsittele yksittäisten opiskelijoiden tai opiskeluryhmien asioita vaan kyseessä on monia-

lainen asiantuntijaryhmä. Ryhmän muodostavat pääsääntöisesti rehtori, erityisopettaja, 

opinto-ohjaajat, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, opintoavustaja ja kaksi opetta-

jaa. Lisäksi opiskeluhuoltoryhmän kokouksiin voidaan kutsua opiskelijoiden edustajia ti-

lanteen mukaan. Ryhmän tarkoituksena on suunnitella ja arvioida ennaltaehkäiseviä yh-

teisöllisiä toimenpiteitä koko koululle. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toiminnasta tiedote-

taan ilmoitustauluilla, info-tv:ssä ja esitteillä. Opiskeluhuoltoryhmä arvioi omaa toimin-

taansa lukuvuoden lopussa.  

 

Myös tutor-toiminnalla tuetaan koulun yhteisöllistä kulttuuria. Opiskeluhuoltoryhmä te-

kee yhteistyötä opiskelijakunnan hallituksen sekä tutoreiden kanssa. Tutorit ovat ver-

taisohjaajia, jotka tekevät yhteistyötä toistensa kanssa ja auttavat muita opiskelijoita. 

Lukuvuosisuunnitelmassa voidaan päättää myös tutor-opiskelijoiden valinnasta ja tutor-

kurssin järjestämisestä. Tutor-opiskelijat valitaan koulun opiskelijoiden keskuudesta, ja 

myös muiden koulumuotojen opiskelijoita voidaan valita perusopetuksen opiskelijoiden 

                                                
5 Oppilas ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 4 §. 
6 Lukiolaki 629/1998 27 § (muutettu lailla 1268/2013). 
7 Lukiolaki 629/1998 21 § (muutettu lailla 1268/2013). 
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tutoreiksi. Tutor-opiskelijoiden tehtävänä on tukea erityisesti uusia opiskelijoita opinto-

jen alkuvaiheessa. Opiskelijakunnan hallitus voi olla aktiivisesti mukana tutor-toimin-

nan järjestämisessä. 

 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimijat tekevät yhteistyötä opinto-ohjauksessa, koulutuk-

sen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa. Terveystiedon opetuksessa 

tehdään tarvittaessa yhteistyötä koulun terveydenhoitajan kanssa. 

 

 

Kurvi-projektin työntekijät päivystävät koululla sovittuina aikoina. He auttavat 

kotoutumisvaiheessa ja sen ylittäneitä maahanmuuttajia ja palvelujärjestelmää 

kohtaamaan toisensa. Erilaisten oppijoiden liitto ry:hyn ohjaamme opinnoissaan 

erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. Ohjaamme opiskelijoita Helsingin kaupun-

gin Ohjaamoon. Siellä opiskelijat voivat tavata Kelan ja työvoimatoimiston työn-

tekijöitä sekä saavat tukea ja neuvoja mm. asunnon tai taloudellisen tuen saa-

miseksi. Ehyt ry tarjoaa pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille opiskelijoillemme va-

paa-ajan toimintaa. Tästä toiminnasta löytyy lisätietoa koulumme ilmoitustau-

lulta. 

 

Opinto-ohjaajat ovat opiskeluhuoltoryhmän jäseniä. He suunnittelevat yhdessä 

erityisopettajan kanssa kahvilatapaamisia alle 20- vuotiaille lukio-opiskelijoille. 

Tilaisuuksissa käsitellään lukio-opintoihin liittyviä ajankohtaisia asioita luku-

kausittain. 

 

Töölön yhteiskoulussa osallistutaan kaikkiin tarvittaviin selvityksiin lukuvuosit-

tain.  
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Perusopetuksen opiskelijoiden poissaoloa seurataan oppitunneittain ja myöhästy-

miset ja poissaolot kirjataan Wilmaan. Alle 18-vuotiaiden lukio-opiskelijoiden 

kurssisuorituksia seurataan jaksoittain ja jos jollekin ei suorituksia tule, erityis-

opettaja on yhteydessä heihin, ja arvioi tuen tarvetta yhdessä opiskelijoiden 

kanssa. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa korostetaan toisista huolehtimista ja kannuste-

taan kertomaan omista tai havaituista muiden kouluyhteisöön kuuluvien huolista 

esimerkiksi opiskeluhuollon asiantuntijoille. Opinto-ohjaajat, erityisopettaja ja ku-

raattori, terveydenhoitaja ja psykologi tekevät jatkuvasti yhteistyötä muun muassa 

sosiaali- ja terveystoimen, lastensuojelun, opetustoimen, työ- ja elinkeinotoimistojen, 

nuorisotoimen ja muiden koulutusta järjestävien tahojen kanssa myös yksilökohtai-

sen opiskeluhuollon järjestämiseksi. 

 

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla edistetään opiskelijan kokonaisvaltaista ter-

veyttä, hyvinvointia ja oppimista. Kaikilla tutkintoon tähtäävillä alle 25-vuotiailla 

opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.8 Opiskelija 

voi kutsua itse koolle haluamansa asiantuntijat tai joku opiskeluhuoltopalveluiden 

toimijoista voi opiskelijan suostumuksella kutsua koolle monialaisen asiantuntijaryh-

män. Asiantuntijaryhmään voi kuulua esimerkiksi opiskelijan läheinen, lääkäri tai 

sosiaalityöntekijä. Halutessaan opiskelija voi käsitellä asioitaan yhden asiantuntijan 

kanssa, jolloin ei kutsuta koolle monialaista asiantuntijaryhmää.  

 

Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian yhteydessä laaditaan asiantuntijaryhmässä 

opiskeluhuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen opiskelu-

huollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot opiskeluhuoltoker-

tomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kerto-

mus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Kertomukseen kir-

jataan seuraavat asiat: opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot 

sekä alaikäisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystie-

dot, kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-ase-

mansa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, asian aihe ja vireille 

panija, opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten ar-

viot, tutkimukset ja selvitykset, toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen 

kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet, tiedot asian käsittelystä ryhmän ko-

kouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta 

ja seurannasta vastaavat tahot. Mikäli opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja 

annetaan muille kuin asiantuntijaryhmään kuuluvalle henkilölle, on asiakirjaan kir-

jattava kenelle, mitä ja mistä syystä tietoja on luovutettu.  

 

Opiskeluhuoltokertomukset sekä muut opiskeluhuollon tehtävissä laaditut tai saadut 

yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat tallennetaan siten kuin laissa säädetään.9 

Opiskeluhuollon kertomukset ja niihin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä 

opiskelijaa tai muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. 

 

Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö kirjaa tapaamiset Pegasos-asiakastietojärjes-

telmään ja psykologi kirjaa opiskelijoiden kanssa tehdyt tapaamiset sekä yksilöllisen 

opiskeluhuollon tapaamiset Aura-asiakastietojärjestelmään. Kuraattori kirjaa asia-

kastiedot Aura-asiakastietojärjestelmään. 

                                                
8 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 19§ ja 14§. 
9 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 20§. 
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Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, 

koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. 

Yhdenvertaisuuslaki kieltää häirinnän yhdenvertaisuuslain mukaisten syrjintäperustei-

den, kuten alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, vammaisuuden 

tai terveydentilan, perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan henkilön ihmisarvoa tarkoi-

tuksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos sen välityk-

sellä luodaan henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, viha-

mielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. 

Seksuaalinen häirintä on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää. Seksuaalinen häirintä louk-

kaa opiskelu- ja työrauhaa sekä yksilönvapautta ja itsemääräämisoikeutta. Seksuaaliri-

kosten rangaistavuudesta säädetään rikoslaissa 

Opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallinen opiskeluympäristö 

koostuu psyykkisistä, sosiaalisista ja fyysisistä tekijöistä. Oikeus turvalliseen opiskelu-

ympäristöön kattaa sen ajan, jolloin opiskelija osallistuu opetussuunnitelman tai koulu-

tuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimin-

taan oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.  

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan opiskeluhuollon toteuttamista, arvi-

ointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. 

Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä kuuluu 

osaksi tätä opiskeluhuoltosuunnitelmaa. Koulussa pyritään tietoisesti lisäämään opiske-

lijoiden ja henkilöstön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden tunnetta. Vas-

tuu hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutumisesta kuuluu koko kouluyhteisölle. Rauhal-

linen ja hyväksyvä ilmapiiri edistää työrauhaa, ja koulun järjestyssäännöt lisäävät kou-

luyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Kuulluksi tuleminen ja oi-

keudenmukaisuuden kokemus rakentavat luottamusta. Kiusaamista, väkivaltaa, rasis-

mia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan. 

 

Töölön yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, jossa toimii perusopetuksen vuosiluokat 

7-9, lukio sekä aikuislukio. Yksityiskoulujen Liitto ry on laatinut oppilas- ja opiskeluhuol-

lon toteuttamista ohjaavan suunnitelman, jonka pohjalta koulukohtaiset suunnitelmat on 

laadittu.  Töölön yhteiskoulussa tämän suunnitelman laatimisesta vastaavat yhteisölliset 

hyvinvointiryhmät ja se päivitetään vuosittain. Töölön yhteiskoulun turvallisuussuunni-

telmassa on toimintaohjeet uhka- ja väkivaltatilanteissa toimimiseen. 
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Kiusaaminen voi olla monimuotoista ja joskus vaikeasti määriteltävää. Kiusaamisella 

tarkoitetaan joutumista toistuvasti toisten tahallisen ja kielteisen toiminnan kohteeksi. 

Kiusaaminen voi olla henkistä tai fyysistä. Kiusaaminen voi tapahtua eri ympäristöissä, 

usein sosiaalisessa mediassa.  

  

 Fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen ja väkivalta 

− lyöminen, potkiminen, töniminen, nipistely, kamppaaminen, esineillä heit-

täminen, hiuksista vetäminen; väkivalta, joka naamioidaan urheiluksi tai 

leikiksi; pään kastaminen vessanpönttöön tai lavuaariin jne. 

− opiskelijan väkivaltainen ja uhkaava käyttäytyminen, jolla hän vaarantaa 

toisen henkeä tai terveyttä tai joka kohdistuu esimerkiksi koulun irtaimis-

toon.   

● Henkinen väkivalta 

− pilkkaaminen, eristäminen muista, haukkuminen, matkiminen, naurun-

alaiseksi tekeminen, syrjään jättäminen, toisten yllyttäminen yhtä vas-

taan, pettäminen, juorujen levittäminen, ilmeily, huokailu, merkitsevien 

silmäysten vaihtaminen toisten kanssa, kikattelu tai pilkallinen nauru, ra-

han kiristäminen jne. 

● Vallankäyttö 

− uhkaaminen, kiristäminen, muista eristäminen, pakottaminen tekoihin, 

pelottelu, uhkailu, väärin neuvominen. 

● Haitanteko 

− tavaroiden piilottelu ja tavaroiden luvatta ottaminen, yksin jättäminen, 

omaisuuden tahallinen tuhoaminen, toisen nimissä toimiminen. 

 

 

Kaikki epämiellyttävältä tuntuva kohtelu ei kuitenkaan ole kiusaamista. Riidat ja eri-

mielisyydet kuuluvat ihmisten väliseen kanssakäymiseen, eivätkä ne ole itsessään kiu-

saamista. Riidat ja erimielisyydet eroavat kiusaamisesta siinä, että ne ovat yleensä ohi-

meneviä ja hetkellisiä, eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti yksi ja sama opiskelija. Kiu-

soittelu tai raju leikki eivät ole kiusaamista, jos niihin osallistuvat opiskelijat ovat asiasta 

samaa mieltä ja se on kaikkien mielestä hauskaa. 

  

 

  

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan, sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteel-

taan seksuaalista ei-toivottua käytöstä. Seksuaalinen häirintä loukkaa henkilön psyyk-

kistä tai fyysistä koskemattomuutta luomalla uhkaava vihamielinen, halventava, nöy-

ryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Seksuaaliseen häirintään yhdistyy usein vallankäytön motiiveja ja vakavimmillaan se voi 

muuttua seksuaaliseksi väkivallaksi ja rikokseksi. Häirinnälle on tyypillistä sen toistu-

vuus, mutta se voi olla myös yksittäinen teko. 
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Nuoreen tai aikuiseen kohdistuvassa seksuaalisessa häirinnässä on kysymys heidän al-

tistamisestaan ikään kuulumattomalle seksuaalisuudelle.  

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin: 

● seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet 

● epäasialliset seksuaaliset puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista 

tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset tai vähättely    

● epäasialliset seksuaaliset sisällöt eri sosiaalisen median kanavissa, WhatsApp-, 

Snapchat- yms. viestit, tekstiviestit, sähköpostit, puhelinsoitot 

● fyysinen koskettelu ja lähentely 

● sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset 

tai vaatimukset 

● seksuaalirikos kuten raiskaus, sen yritys tai seksuaalinen ahdistelu 

Käsitys fyysisen vuorovaikutuksen muodoista ja sopivista rajoista on kulttuuri- ja yksilö-

kohtaista. Monessa tilanteessa fyysinen läheisyys ilmentää välittämistä ja huolenpitoa 

sekä luo turvallisuudentunnetta. Olennaista on, että fyysinen kosketus ei seksualisoidu 

eikä sen kohde koe sitä kiusallisena, pakottavana tai epämiellyttävänä. Vuorovaikutuk-

sen sopivuuden arvioinnissa oppilaan/opiskelijan oma kokemus on tärkein.  

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää 

ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai 

tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan 

uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä seuraavin tavoin: 

● alentava ja kielteinen puhe toisesta sukupuolesta 

● toisen sukupuolen halventaminen 

 

 

  

Opetussuunnitelmien perusteiden arvoperustan kuvauksessa jokainen ihminen nähdään 

ainutlaatuisena. Turvallisuuden ja arvokkuuden kokemukset luovat perustaa sille, että 

opiskelija oppii arvostamaan itseään. Yhtä merkittävää on kokemus kuulluksi tulemi-

sesta, osallisuudesta ja mahdollisuudesta liittyä yhteisön hyvinvoinnin rakentamiseen 

yhdessä toisten kanssa.  

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan sivistykseen kuuluu taito käsitellä ihmiseksi 

kasvamiseen liittyviä väistämättömiä jännitteitä eettisesti ja myötätuntoisesti sekä roh-

keus puolustaa hyvää. Sivistys ilmenee tavassa suhtautua itseen ja muihin sekä tavassa 

ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ja ympä-

ristöä arvostaen. 

Sivistykseen kuuluu taito käsitellä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus 

puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eet-

tisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perus-

teella. 
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Töölön yhteiskoulussa erilaiset identiteetit, kielet ja katsomukset elävät rinnakkain ja 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Toimintakulttuurin kehittämisen periaat-

teiden mukaisesti yhteisössä kehitetään yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja 

kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Sen koordinoimisesta vastaavat yhteisölliset 

hyvinvointiryhmät. 

Hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa velvollisuutta ennaltaehkäisevään työhön sekä vel-

vollisuutta puuttua havaitsemiinsa häirintä- ja ongelmatilanteisiin. Psyykkisestä, sosiaa-

lisesta ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen ja opiskelijoiden suojeleminen on jo-

kaisen oppilaitosyhteisömme henkilöstöön kuuluvan tehtävä. Jokainen seksuaalista häi-

rintää havainnut tai siitä tiedon saanut henkilöstöön kuuluva huolehtii siitä, että asiaa 

lähdetään selvittämään viipymättä. Oppilaitosyhteisössämme rohkaistaan opiskelijoita 

ilmoittamaan havaitsemastaan tai kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä henkilös-

töön kuuluvalle. 

Kiusaamisen, väkivallan ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemisen lähtökohtana on koko 

oppilaitoksen henkilöstön asenne; kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ei tule pitää mis-

sään olosuhteissa hyväksyttävänä, jokainen on sitoutunut ennaltaehkäisemiseen ja puut-

tuu välittömästi kaikkiin esille tuleviin tapauksiin.  

 

Kun oppilaitoksessa käsitellään kiusaamista, väkivaltaa tai häirintää, on tärkeää, että 

keskustelu pysyy koko ajan toisia kunnioittavana ja kaikkien tulee kokea voivansa tur-

vallisesti osallistua keskusteluun. Tähän tavoitteeseen pääsemistä tukee huomion kiin-

nittäminen oppilaitoksen yleisen hyvän ilmapiirin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. 

 

Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemistä käsitellään lukuvuosittain oppilai-

toksessa opettaja- ja henkilöstökokouksissa ja opiskeluhuoltoryhmän kokouksissa. Oppi-

laitoksessamme tehdään säännöllisin väliajoin kyselyitä opiskelijoille ja opiskelijat saa-

vat antaa palautetta yhteisissä tilaisuuksissa. Aihetta käsitellään säännöllisesti yhteisöl-

lisen opiskeluhuollon työryhmissä yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden/opiskelijoiden 

sekä tarvittaessa huoltajien kanssa.   

 

 
Opetustoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on velvollisuus tehdä sa-

lassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tul-

leiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että alaikäiseen opiskelijaan kohdistettu 

● rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai 

● sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena ran-

gaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi 

vuotta vankeutta. 

Rikoslain 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädettyjä tekoja ovat muun mu-

assa raiskaus, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaa-

linen ahdistelu, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen nuo-

relta ja lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. Sen lisäksi seksuaalinen häi-

rintä voi olla kunnianloukkausrikos. 

Säännöksessä tarkoitettu ja ilmoitusvelvollisuuden synnyttävä henkeen ja terveyteen 

kohdistuva rikos on muun muassa pahoinpitely.  
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Alaikäisen nuoren kohdalla tapahtuneesta on aina tehtävä ilmoitus myös lastensuoje-

lulle.  

Myös myöhemmän opiskeluhuollollisen tuen tai muun hoidon tarve on aina selvitettävä 

ja edellyttää yhteistyötä terveydenhuollon, kuraattorin tai psykologin kanssa, jotta voi-

daan tapauskohtaisesti järjestää sekä uhrille, että tekijälle tarvittava yksilöllinen tuki, 

hoito, muut toimenpiteet sekä jälkiseuranta. 

 

 

 

Oppilaitosyhteisömme toimintatavat äkillisissä kriisi- ja uhkatilanteissa on esitelty Tur-

vallisuussuunnitelmassa. 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa puututaan kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan 

aina, kun se tapahtuu oppilaitoksen alueella ja koulupäivän aikana tai oppilaitoksen jär-

jestämässä tilaisuudessa. Myös sosiaalisessa mediassa ilmenevään kiusaamiseen puutu-

taan, mikäli se liittyy kouluyhteisöön. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa jokainen kiusaamista, väkivaltaa tai häirintää ha-

vainnut tai siitä tiedon saanut, on velvollinen viemään asiaa eteenpäin, jotta se voidaan 

selvittää huolellisesti. Jos opiskelija kertoo koulun henkilökuntaan kuluvalle henkilölle 

kiusaamisesta, hän on velvollinen viemään asiaa eteenpäin. Jokainen puheeksi otettu kiu-

saamistapaus on tutkittava ja aloitettava selvitys mahdollisimman nopeasti. Asianosais-

ten opiskelijoiden sekä alaikäisten huoltajien, tulee olla tietoisia asian käsittelystä. Kaik-

kia osapuolia on kuultava. Prosessilla tavoitellaan positiivista muutosta ja väärinymmär-

rysten oikaisemista. Luottamusta herättävä ja turvallinen ilmapiiri on kaikkien oppilai-

tosyhteisössä työskentelevien tavoitteena. 

  

Kiusaamisen selvittelyssä on olennaista molempien osapuolten kuuleminen, ensin erik-

seen ja sitten yhdessä. Selvittely antaa kummallekin osapuolelle mahdollisuuden käydä 

tapahtunutta läpi, rauhoittua ja kehittää omaa tapaa selvitä asiasta eteenpäin oman ar-

vokkuutensa säilyttäen.  Alaikäisen nuoren ollessa kyseessä otetaan yhteys huoltajiin. 

 

Väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden hoitamisessa tehdään tarvittaessa yhteis-

työtä muiden toimijoiden, kuten sosiaalitoimen, poliisin tai muiden viranomaisten 

kanssa. Ensisijaisesti yhteistyötä tehdään kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatilanteita eh-

käisevästi. Ilmoitusvelvollisuudessa ja yhteistyössä viranomaisten kanssa noudatetaan 

lastensuojelulain ja rikoslain velvoitteita. 

 

 

 

1. Jokainen kiusaamista tai väkivaltaa havainnut tai siitä tiedon saanut aikuislu-

kion henkilökuntaan kuuluva huolehtii, että asia on rehtorin tiedossa ja että asian 

selvittäminen aloitetaan nopeasti ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Kiu-

saamistapausta lähtee selvittämään työntekijä, jolle asia tulee tietoon.  
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2. Rehtorilla ja opettajilla on oikeus määrätä häiritsevästi käyttäytyvä oppilas/opis-

kelija poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta 

opetustilasta tai koulun tilaisuudesta.  

 Jos kyseessä on alaikäinen opiskelija, hänet siirretään tilanteesta riippuen 

erilliseen tilaan. Huoltajalle tiedotetaan tapahtuneesta.  

3. Rehtori tai opettaja (tai muu sovittu henkilö) keskustelee asianosaisten kanssa en-

sin erikseen ja sitten yhdessä ja selvittää tilanteen kulun. Tapahtumat kirjataan 

ylös ja sovitaan seurannasta ja sovittelusta. Tapahtuneen tarkka kirjaaminen on 

tärkeää. Tarvittaessa konsultoidaan opiskeluhuollon työntekijöitä. 

4. Tarvittaessa kuullaan muita asiasta tietäviä opettajia, henkilökuntaa tai opiskeli-

joita. 

5. Kiusaamisessa osallisina olevat tavataan yksitellen. Tavoitteena on, että jokaisen 

näkökulma tulee esiin. Tässä yhteydessä sovitaan alaikäisten kanssa yhteyden-

otosta huoltajiin ja aikataulusta. 

6. Järjestetään eri osapuolten yhteinen asian käsittely, jonka tavoitteena on sopimi-

nen (anteeksipyyntö ja anteeksiantaminen). Tarvittaessa tehdään kirjallinen sopi-

mus, jonka osapuolet allekirjoittavat. 

7. Sovitaan tarvittaessa seurantatapaamisten ajankohdat, joissa tarkistetaan, onko 

kiusaaminen loppunut. 

8. Jos kiusaaminen ei lopu, otetaan käyttöön oppilaitoksen kurinpitokeinot ja pyyde-

tään apua muilta viranomaisilta esimerkiksi, alaikäisen ollessa kyseessä lasten-

suojeluviranomaiselta. Jos kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit, kiusaa-

misesta tehdään poliisille rikosilmoitus. 

9. Kaikki käydyt keskustelut ja tapaamiset kirjataan muistioksi ja säilytetään sa-

moin kuin opiskeluhuoltokertomukset rehtorin työtilassa (opiskeluaika + 10 

vuotta) 

 

  

Kenenkään ei tarvitse sietää loukkaavaa tai epämiellyttävää käyttäytymistä. Jokaisella 

on oikeus omiin fyysisiin ja henkisiin rajoihin. Muilla on velvollisuus kunnioittaa toisen 

asettamia rajoja. 

 

● Ensimmäisenä toimenpiteenä on kertoa kiusaajalle/häiritsijälle selvästi, miltä hä-

nen käyttäytymisensä tuntuu ja pyytää tätä lopettamaan. Pyri sanomaan EI va-

kuuttavasti. 

● Usein turvallisinta on poistuminen paikalta. Tilanteesta on aina oikeus poistua. 

Poistumiseen ei tarvita kenenkään lupaa eikä silloin tarvitse sanoa mitään. 

● Jos kiusaaminen, väkivalta ja häirintä kiellosta huolimatta jatkuu, ilmoita siitä 

aina jollekin oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle. 

● Asian käsittelyä varten kirjaa tapahtuma esim. puhelimeesi; tapahtuma-ajat ja -

paikat, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä. 

● Muista, että kiusaaminen, väkivalta tai häirintä ei ole koskaan häirinnän kohteen 

syytä. 
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● Ota yhteyttä suoraan rehtoriin. 

● Kaikki tietoon tulleet tapaukset on syytä ottaa vakavasti ja selvittää. 

  

 

  

Kaikkia Töölön yhteiskoulun aikuislukion opiskelijoita tulee rohkaista ja kannustaa puut-

tumaan näkemäänsä kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään. Jos opiskelijoille on kerty-

nyt kokemusta oppilaitoksen toimivasta prosessista puuttumisesta kiusaamiseen, väki-

valtaan ja häirintään tai he tuntevat oppilaitoksen suunnitelman opiskelijoiden suojaa-

miseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, se rohkaisee heitä aktiivisesti puuttu-

maan havaitsemiinsa häiriöihin. Myös ilmiön käsitteleminen ja pohtiminen etukäteen 

auttaa nuoria tunnistamaan häiriötilanteet. 

Toiset opiskelijat voivat puuttua näkemäänsä kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään 

esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

● Kerro häiritsijälle, että hänen käyttäytymisensä on loukkaavaa ja että hänen on 

lopetettava. 

● Tue, puolusta ja usko häirintää kokenutta kaveria. 

● Tapahtunutta ei saa vähätellä eikä syyttää ahdisteltua kaveria. 

● Kerro tapahtuneesta jollekin oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle 

● Jos et uskalla mitenkään puuttua kiusaamiseen, on tärkeää ainakin kertoa tapah-

tuneesta (vaikka nimettömällä viestillä) jollekulle oppilaitoksen henkilökuntaan 

kuuluvalle 

 

 
Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan muodot ovat monenlaisia. Niitä voi olla esimerkiksi 

sukupuoleen tai seksuaaliseen identiteettiin liittyvät nimittelyt, epäasiallinen koskettelu, 

seksuaalisävytteinen puhe, painostaminen tai pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Teot 

voivat tapahtua kasvotusten, netissä tai älypuhelimen välityksellä. Tekijänä voi olla nai-

nen, mies tai muun sukupuolinen, alaikäinen tai täysi-ikäinen, sukulainen, tuttava, vie-

ras tai auktoriteettiasemassa oleva. 

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta loukkaavat henkilön itsemääräämisoikeutta ja koske-

mattomuutta. Seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan liittyy poikkeuksetta salaisuus, 

syyllisyys ja häpeä, jotka tekijä on sysännyt uhrin kannettavaksi.    
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● Pysy rauhallisena, kuuntele ja ota opiskelijan kertoma vakavasti. Kiitä häntä luot-

tamuksesta. 

● Rohkaise opiskelijaa kertomaan tapahtuneesta johdattelematta ja painostamatta 

häntä. 

● Käytä lyhyitä ja yksinkertaisia kysymyksiä. 

● Kerro asiasta välittömästi rehtorille tai vararehtorille, joka vie asiaa eteenpäin ja 

ohjaa opiskelijaa ottamaan yhteyttä rehtoriin tai vararehtoriin 

● Juuri tapahtuneessa hyväksikäyttötilanteessa tai raiskauksessa, rehtori ilmoittaa 

asiasta viranomaisille. 

 

● Tee sanatarkat muistiinpanot siitä, mitä opiskelija kertoo seksuaalisesta häirin-

nästä tai väkivallasta. Kirjaa kysymyksesi ja havaintosi asiakaspapereihin. Kerro 

opiskelijalle, miksi muistiinpanot tehdään. 

● Tee lastensuojelu- ja rikosilmoitus alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta 

tai sen epäilystä (LsL25§). 

● Selvitä opiskelijan tukiverkosto yhdessä opiskelijan kanssa. On tärkeää, että opis-

kelija ei jää asian kanssa yksin. 

 

 

● Kerro asiasta koulun henkilökuntaan kuuluvalle. Sinulla on siihen täysi oikeus, 

vaikka tekijä on voinut vaatia sinulta salaisuuden säilyttämistä. 

● Hae apua esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta, kuraattorilta, psykologilta. Si-

nulla on oikeus tulla kuulluksi ja autetuksi, vaikka tekijä on voinut sanoa, ettei 

sinua kukaan usko. 

● Säilytä toivo ja luottamus tulevaan. Sinulla on elämä edessäsi ja ikävistä koke-

muksista on lupa ja mahdollisuus toipua. Oppilaitosyhteisössämme on luottamuk-

sellinen, hyvinvointia ja turvallisuutta tukeva ilmapiiri. 

 

 

 

  

Töölön yhteiskoulun yhteisölliset hyvinvointiryhmät: Hyvä-TYK (päiväkoulussa) ja ai-

kuislukion opiskeluhuoltoryhmä ovat vastuussa suunnitelman seurannasta, arvioinnista 

ja päivittämisestä lukuvuosittain. 
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Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiselta väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on 

osa Töölön yhteiskoulun aikuislukion opiskeluhuoltosuunnitelmaa, jonka toteutumista 

seurataan lukuvuosittain. 

Suunnitelman toteutumista seurataan lukuvuosittain. Sen arviointi ja päivittäminen ovat 

opiskeluhuoltoryhmän vastuulla. Opiskelijakunnan hallituksen edustajat osallistuvat ar-

viointiin ja päivittämiseen. Oppilaitosyhteisömme työntekijät osallistuvat suunnitelman 

päivittämiseen. Myös alaikäisten opiskelijoiden huoltajilla on mahdollisuus tulla kuul-

luksi opiskeluhuoltosuunnitelman päivittämisessä. 

  

 

 
”Ei meidän koulussa” on tasa-arvovaltuutetun oppimateriaali seksuaalista häirintää vas-

taan: 

http://eimeidankoulussa.fi/opettajalle/ 

 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun laatima Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toi-

mintamalli: http://www.lapinletka.fi/media/Seksuaaliseen%20haeirintaeaen%20puuttu-

misen%20toimintamalli.pdf 

 

Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja 

oppilaitoksissa  Opetushallitus 2018 

  

http://www.lapinletka.fi/media/Seksuaaliseen%20haeirintaeaen%20puuttumisen%20toimintamalli.pdf
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/ammattikoulutuksen_jarjestaminen/opas_seksuaalisen_hairinnan_ennaltaehkaisemiseksi
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/ammattikoulutuksen_jarjestaminen/opas_seksuaalisen_hairinnan_ennaltaehkaisemiseksi
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Opiskelijat voivat osallistua opiskelusuunnitelman suunnitteluun, toteuttami-

seen ja arviointiin antamalla palautetta esim. kokeenpalautusilloissa ja vastaa-

malla kyselyihin, joita järjestetään lukuvuoden aikana tai olemalla yhteydessä 

oppilaskunnan hallituksen edustajiin. 

Lukio-opiskelijaksi haluavat alle 18-vuotiaat tulevat rehtorin/vararehtorin haas-

tatteluun, jossa opiskelijaksi haluavalle ja hänen huoltajalle kerrotaan mahdolli-

suudesta vaikuttaa opiskeluhuoltosuunnitelman suunnitteluun, toteuttamiseen 

ja arviointiin, silloin kun suunnitelmaa päivitetään. He saavat niin halutessaan 

suunnitelman luettavakseen.  

Huoltajat voivat osallistua huollettavansa opintoihin ja oppilaitoksemme toimin-

taan seuraavilla tavoilla: opiskelijaksi haluava alle 18-vuotias tulee haastatte-

luun huoltajansa kanssa, alle 18-vuotiaalle varataan haastattelun yhteydessä 

aika opinto-ohjaajalle, johon myös toivotaan, että huoltaja osallistuu.  

Kaikkiin tapaamisiin, joissa käsitellään opiskelijoiden opintoihin liittyviä asioita, 

on huoltaja tervetullut mukaan.  
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Opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittu yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden ja hei-

dän huoltajiensa kanssa ja se on nähtävillä koulun verkkosivuilla. 

 

Ennen opiskelijaksiottoa alaikäisen lukio-opiskelijaksi haluavan täytyy tavata rehtori tai 

vararehtori, jonka kanssa keskustellaan opiskelijaksioton perusteista ja opiskelusta ai-

kuislukiossa. Huoltajalle ja opiskelijaksi haluavalle kerrotaan mahdollisuudesta vaikut-

taa opiskeluhuoltosuunnitelman suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, silloin kun 

suunnitelmaa päivitetään. He saavat niin halutessaan suunnitelman luettavakseen.  

 

Muut opiskelijat voivat osallistua suunnitelman suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvi-

ointiin antamalla palautetta esim. kokeiden palauteilloissa ja vastaamalla kyselyhin tai 

olemalla yhteydessä oppilaskunnan hallituksen edustajiin. 
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Opiskeluhuoltoryhmä arvioi omaa toimintaansa lukuvuoden lopussa ja suunnittelee ar-

vion pohjalta seuraavaa lukuvuotta. Opiskelijoilta ja henkilökunnalta pyydetään pa-

lautetta opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisen arviointia, seurantaa ja kehittämistä 

varten. Palaute pyydetään kyselyiden ja spontaanin palautteen perusteella avulla luku-

vuoden aikana. Kyselyiden aikataulu ja tapa päätetään lukuvuoden alussa opiskeluhuol-

toryhmän kokouksessa, jossa opiskelijakunnan hallituksen edustaja ja muita opiskelijoi-

den edustajia on mukana. Hallituksen edustaja viestii kyselystä opiskelijakunnan halli-

tukselle, joka voi halutessaan osallistua kyselyn toteuttamiseen ja sen sisällön suunnitte-

luun.  

 

Arvioinnin painopisteet päätetään opiskeluhuoltoryhmässä lukuvuosittain. Tarkat arvi-

oinnin kohteet ja aikataulu kuvataan vuosittain lukuvuosisuunnitelman liitteenä ole-

vassa opiskeluhuollon vuosikellossa.  

 

Kyselystä saadun palautteen ja kehittämiskohteiden avulla opiskeluhuoltoa kehitetään 

edelleen. Kyselyt toteutetaan tarpeen mukaan 1–2 kertaa vuosittain. Kun palaute on ke-

rätty, opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu käsitelläkseen palautteen, arvioidakseen omaa 

toimintaansa ja suunnitellakseen palautteen pohjalta seuraavan lukuvuoden toimin-

taansa. Tuloksista tiedotetaan opiskelijoille suunnatussa jaksotiedotteessa. Tarvittaessa 

kyselyiden tuloksista tiedotetaan myös yhteistyökumppaneille.


