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• Koulutuskeskus Sedussa opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista arvioidaan 
säännöllisesti.

• Toteutumista arvioidaan yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, tiedot 
kootaan Opiskeluhuollon ohjausryhmässä 

• Opiskeluhuoltosuunnitelma ja toimintaohjeiden päivittämistarve arvioidaan vuosittain. 
• Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraavat opiskeluhuollon 

toteutumista ja vaikuttavuutta. 
• Aluehallintovirastolla on oikeus oma-aloitteisesti ottaa tutkittavaksi, onko koulutuksen 

järjestäjä järjestänyt opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon lain mukaisesti.

Opiskeluhuoltokertomuksen mukaan opiskelijahuollon toimintaohjelman omavalvonta 
Koulutuskeskus Sedussa: 

– valtakunnalliset kouluterveyskyselyn tulokset joka toinen vuosi
– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) tutkimus ->tämän lisäksi opiskelijoiden 

turvallisuus- ja viihtyvyyskokemusten kartoitus säännöllisesti ja tulosten tarkastelu 
esimerkiksi henkilöstön työilmapiirikyselyjen tulosten kanssa

– INKA-kiusaamiskysely 1. vuoden opiskelijoille + Niilo Mäki Instituutin Motivaatio -
kysely

– negatiivisesti eronneiden opiskelijoiden määrän seuranta ->pysyy alle valtakunnallisen 
tason

– valmistuneille tehtävän kyselyn kautta saatava tieto työllistymisestä omalle alalle
– erityisopetuksen osalta HOJKS-otanta, erityisopiskelijoiden valmistumisen seuranta, 

INKA-kysely erityisopiskelijoille



HYVINVOINTIRAPORTOINNIIN MALLI SEDUSSA –osana laatua ja 
arviointia

8.1.2018



MITÄ SE ON JATKOSSA?

KOOSTUU: kansallisista arvioinnista ja kyselyistä, palautteista
– Taustalla OKM, OPH, THL,  tai jokin taho OKM:n rahoituksella esimerkiksi SAKKI ja OTUS (opiskelun ja 

koulutuksen tutkimussäätiö) Amisbarometrin, KARVI
– Indikaattoriseuranta: läpäisy, työllistyminen, jatko-opinnot

KANSALLISET/VALTAKUNNALLISET arvioinnit ja kyselyt, palautteet
– Kouluterveyskysely, keväällä 2017 (seuraava 2019)
– Amisbarometri, syksyllä 2017, 28.9.2017 mennessä vastataan (seuraava 2019), voidaan tehdä kaikille
– TEAVIISARI vuosittain –tulokset 

https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=AmmOPP&y=2016&y=2014&y=2012&chartType=
pointer&cmp=r&r=AOL10081

– Vaihtuvat: ZOOM –läpäisyn seuranta

SEDUN MÄÄRITTÄMÄT
– Sedun omat palautteet INKA –järjestelmällä Kiusaamiskysely 11/2017 1. vuoden opiskelijoille –

Kiusaamiskysely 11/2017
– NMI:n Motivaatiokysely, vuosittain vastaaminen tapahtuu vkoilla 36-37

SEDUN TOIMINTATAPOJA opiskeluhuollon omavalvonnassa:
• HOJKS –laatuotanta vuosittain
• Teemana johdon katselmuksessa
• Sisäinen tarkastus (tietyt teemat)
• Mitä muuta? 
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https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=AmmOPP&y=2016&y=2014&y=2012&chartType=pointer&cmp=r&r=AOL10081
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Hyvinvointiraportoinnin malli ja hyvinvointitiedon 
prosessointi -SEDU
-keskeisiä tuloksia vuonna 2017

Tulokset käsitelty Opiskeluhyvinvoinnin työseminaarissa 2.6.2017 

Anu Hietarinta/Parvessa parempi –hanke/oph valtioavustus

Tulokset käsitelty Sedun vanhempainforumissa ja Sedun 

opiskeluhyvinvoinnin ohjausryhmässä syksyllä 2017

Johdon katselmuksessa ja sisäisessä tarkastuksessa tietyt 

teemat soveltuvin osin



Ammatillinen koulutus > Sitoutuminen : Koulutuskeskus Sedu 

Teaviisari

Opiskelijaruokailun toteuttaminen

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvattu

Opiskeluhuoltosuunnitelmaa ollut laatimassa



Sitoutuminen : Koulutuskeskus Sedu 2017

Koulutuskeskus 

Sedu

Koko maa

Sitoutuminen 94 86

Opiskelijaruokailun toteuttaminen 100 89

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvattu 99 95

Opiskeluhuoltosuunnitelmaa ollut laatimassa 82 75
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TYÖVÄLINE/ Hyvinvointiraportoinnin malli ja 
hyvinvointitiedon prosessointi

-työväline hyvinvointiraportointiin ja tiedon prosessointiin
-kehitetty alun perin EHO –hankkeessa (oph/valtioavustus) 
kehitetty edelleen ja päivitetty ajantasaiseksi Parvessa 
parempi -hankkeessa
-työväline toimii esimerkiksi johdon katselmuksen 
esitietolomakkeena tai kartoituksen välineenä teemoissa:

• Opiskeluhuollon resurssit
• Opetuspisteen yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmä
• Opetuspisteen pedagogisen tuen ryhmä
• Opetuspisteen yksilöllinen moniammatillinen 

asiantuntijaryhmä
• Opiskelijoiden osallistaminen



Opiskeluhuollon resurssit
Opiskeluhuollon palvelut pitävät sisällään kuraattori, psykologi ja lääkäripalvelut. Lakisääteistä OHL (1287/2013) 

TEHTÄVÄ NIMI RESURSSI % VIIKOSSA
(1 pv = 20 %)

MUITA HUOMIOITA

kuraattori

terveydenhoitaja

psykologi

lääkäri

opinto-ohjaaja(t)

erva

etsivän työn tekijä

OPISKELIJAMÄÄRÄ/OPETUSYKSIKKÖ

Kaikki opiskelijat XX.XX.20XX

erityisopiskelijat

majoitetut opiskelijat



Opetuspisteen yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmä:
Ryhmässä käsitellään koko opetuspistettä, ryhmää tai ryhmiä koskevia asioita ja 
suunnitellaan toimenpiteitä mm. yhteisölisyyden lisäämiseen liittyvät toimet. 
Toimitaan yhteistyössä opiskelijaforumien kanssa.

Ryhmään kuuluvat:
• terveydenhoitaja: XX
• kuraattori: XX
• psykologi: XX
• Opiskelija (t) tai Opiskelijaforum: XX
• ryhmänohjaaja/opettaja: XX
• opinto-ohjaaja: XX
• erityisopetuksesta vastaava (ERVA): XX
• koulutuspäällikkö (pj.): XX
• Esimerkki syksyllä 20XX ryhmässä käsitellyistä asioista:

ryhmä kokoontuu Xx/kk

puheenjohtaja nimi

Dokumentointi/muistio miten?

Yhteistyö opiskelijaforumin 

kanssa

?



Opetuspisteen pedagogisen tuen ryhmä
oppimisen tukeminen, opiskelijoiden osallistuminen opintoihin, opintosuorituksien 
kertyminen.

Ryhmän jäsenet:
• terveydenhoitaja: XX
• kuraattori: XX
• psykologi: XX
• opiskelija: XX
• ryhmänohjaaja/opettaja: XX
• opinto-ohjaaja: XX
• erityisopetuksesta vastaava (ERVA): XX
• koulutuspäällikkö (pj.): XX
• dokumentointi/muistio: xx

ryhmä kokoontuu: Xx/kk

huomioita:



Opetuspisteen yksilöllinen moniammatillinen 
asiantuntijaryhmä

Kevät 20XX Syksy 20XX huomioita

montako ryhmää 

perustettu?

esimerkkitapaus (syy,

osallistujien 

ammattinimikkeet)

haasteet

kehittämisehdotukset



Miten tiedotetaan opiskelijoille ja huoltajille 
opiskeluhyvinvointiin liittyvistä asioista?

Sosiaalinen media, kotiväenillat, ryhmänohjaajat (sposti), tiedotteet, 
ilmoitustaulut, avoimien ovien yhteydessä?

Miten toimintaohjeet ja säännöt käydään yksikössä läpi?
Toimintaohjeiden päivitys/päivitystarpeen arviointi tehdään Sedussa 
lukuvuosittain (opiskelijahuoltokertomus +erilliset toimintaohjeet)



Opiskelijoiden osallistaminen

kyllä ei xx/kk yhteyshlö

Onko VIPS-opiskelijat 

valittu?

Kokoontuuko 

opiskelijaFORUM?

Onko oppilaskunta

FOKUKsen jäsenet valittu?

Onko vanhempain 

toimikuntaan valittu jäsenet?

Järjestetäänkö SeduFest-

juhlat opiskelijoille?

Ryhmäyttämiseen liittyvät 

toimet

Vapaa-aika ja 

harrastetoiminta


