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Kohderyhmä

Esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rehtorit, opettajat, erityisopettajat, kouluavustajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, psykologit, koulu- ja
opiskeluterveydenhoitajat, koululääkärit, muut opiskeluhuollon yhteistyökumppanit,
kuntien sivistys-, terveys- ja sosiaalitoimen edustajat, nuorisotyöntekijät sekä vapaa-ajan ohjaajat
ja asuntolanhoitajat sekä opiskelijat ja vanhemmat

Tavoite

Sisältö

Nostaa esille tärkeitä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppilas--opiskeluhuollon
toteuttamiseen ja yhteistyöhön liittyviä näkökulmia, ratkaisuja ja haasteita
Tutustua opiskeluhuollon kokonaistarpeen arviointiin ja opiskeluhuollon seurantaan liittyviin kansallisiin ja paikallisiin selvityksiin, ratkaisuihin ja toimintamalleihin
Herättää keskustelua monialaiseen yhteistyöhön liittyvistä kehittämishaasteista
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulu- ja oppilaitoskohtaisen oppilas--opiskeluhuoltosuunnitelman haasteet
Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilas- ja opiskeluhuollon kehittäminen
Opiskeluhuollon kokonaistarpeen arviointi ja seuranta ja toimintamallit
Koulutuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset ja opiskeluhuollon kehittäminen
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Monialaisen yhteistyön toimivat käytännöt ja sudenkuopat
Ajankohtaiset asiat
Työpajatyöskentelyä koulumuodoittain ja teemoittain
Oppilas- ja opiskeluhuollon toteuttamisen eri toimintamalleja (näkökulma esiopetuksen ja
perusopetuksen oppilashuolto sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskeluhuolto)

Puheenjohtajat

Opetusneuvokset Heidi Peltonen ja Juhani Pirttiniemi Opetushallituksesta

Osallistumismaksu

360 € sisältäen ohjelman ja siihen kuuluvat tarjoilut. Muista mahdollisista kustannuksista osallistujat vastaavat itse. Laskun lähetämme tilaisuuden jälkeen ilmoittamaanne laskutusosoitteeseen. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Ilmoittautuminen

23.10.2015 mennessä:
www.oph.fi/koulutus
Ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä koulutussihteeri Satu Saarioon,
satu.saario@oph.fi, puh. 029 533 1192
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme antamaan seuraavat tiedot:
• työpaja- ja rinnakkaisohjelmavalinnat
• laskutusosoite
• sähköpostiosoite
• mahdollinen erikoisruokavalio
Lähetämme vahvistuskirjeen noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta sähköpostilla.

Majoitus

Katso majoitustiedot tarkemmin: www.oph.fi/koulutus

Sisältötiedustelut

Koulutussuunnittelija Sari Stalder,
sari.stalder@oph.fi, puh. 029 533 1295
www.oph.fi/koulutus

Ohjelma
Keskiviikko 25.11.2015
Puheenjohtajana opetusneuvos Heidi Peltonen Opetushallituksesta
09.00–10.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00–11.00

Tilaisuuden avaus:
Ajankohtaista opetustoimessa ja opiskeluhuollossa
pääjohtaja Aulis Pitkälä, Opetushallitus

11.00–12.00

Koululaisten ja opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi:
onnistumisia, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä
dekaani, terveyskasvatuksen professori Lasse Kannas, Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos

12.00–13.00

Lounas

13.00–14.30

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä
Opiskeluhuolto osana oppilaitosten kokonaistoimintaa
hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus
Yksilökohtainen opiskeluhuolto, perusperiaatteet
neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

14.30–15.00

Kahvi

15.00–16.30

Rinnakkaisohjelmat
Yhteisöllisen opiskeluhuollon moniulotteisuus
1) Osallistava opiskeluhuolto, esimerkkejä lain toimeenpanosta ja sitä tukevista toimintamalleista
puheenjohtajana opetusneuvos Aira Rajamäki, Opetushallitus
opetusneuvos Elise Virnes, opetus- ja kulttuuriministeriö
Hanke-esittelyt:
opiskelijahuollon koordinaattori Anne-Mari Souto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
projektikoordinaattori Heidi Hakkarainen, Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, Sivistystoimiala, Turun
kaupunki
2) Miten edistän yhteisöterveyttä ja opiskelukykyä?
puheenjohtajana Heidi Peltonen, Opetushallitus
yhteisöterveyden ylilääkäri, terveyden edistämisen dosentti (nuorisolääketieteen erityispätevyys)
Kristina Kunttu, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
sosiaalipoliittinen asiantuntija Otso Salvi, Suomen Lukiolaisten Liitto
3) Tunne- ja turvataidoilla turvallisuutta lasten elämään
puheenjohtajana opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus
perheterapeutti Kaija Lajunen, FamServices Oy
Nuorten kehitysympäristö muutoksessa
projektipäällikkö Mari-Pauliina Vainikainen, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus
4) Opiskelija-asuminen, turvallisuus ja vapaa-aika
Asuntoloiden tilanne
puheenjohtajana opetusneuvos Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus
verkostokoordinaattori Ville Virtanen, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry

Torstai 26.11.2015
Puheenjohtajana opetusneuvos Kristiina Laitinen Opetushallituksesta
08.30–09.00

Aamukahvi

09.00–10.00

Oppilaitoksen monialainen tarkastaminen – näkökulmina terveellisyys, turvallisuus ja hyvinvointi
ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

10.00–11.30

Työpajat A

A1) Elämäntaito
puh.joht. opetusneuvos Heidi
Peltonen, Opetushallitus
Millaisia elämän- ja onnentaitoja nuorille
voi opettaa? – Sähköiset työkalut ja
harjoitusohjelmat opiskeluhuollon tukena
Koulun terveyskirjaston päätoimittaja,
erikoislääkäri, psykoterapeutti
Kaisla Joutsenniemi,
Kustannusosakeyhtiö Duodecim

11.30–12.30

Lounas

12.30–14.00

Työpajat B

B1) Elämäntaito
puh.joht. opetusneuvos
Heidi Peltonen, Opetushallitus
Millaisia elämän- ja onnentaitoja
nuorille voi opettaa?
– Sähköiset työkalut
ja harjoitusohjelmat
opiskeluhuollon tukena
Koulun terveyskirjaston
päätoimittaja, erikoislääkäri,
psykoterapeutti Kaisla Joutsenniemi,
Kustannusosakeyhtiö Duodecim

A2) Lasten ja nuorten uni
puh.joht. opetusneuvos
Kristiina Laitinen, Opetushallitus
erikoistutkija Juulia Paavonen, Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos

B2) Lasten ja nuorten uni
puh.joht. opetusneuvos
Kristiina Laitinen, Opetushallitus
erikoistutkija Juulia Paavonen,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

A3) TEA-viisari
puh.joht. johtaja Raakel Tiihonen, Opetushallitus
Uudistunut TEA-viisari – kehittämisen,
suunnittelun ja arvioinnin tukena
asiantuntijat Kirsi Wiss ja Vesa Saaristo,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TEA-viisarin hyödyntäminen hallinnon
ja koulun/oppilaitoksen tasolla
kaupunginhallituksen puheenjohtaja, rehtori
Jari Andersson, Sastamala

B3) TEA-viisari
puh.joht. johtaja
Raakel Tiihonen, Opetushallitus
Uudistunut TEA-viisari –
kehittämisen, suunnittelun
ja arvioinnin tukena
asiantuntijat Kirsi Wiss
ja Vesa Saaristo,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TEA-viisarin hyödyntäminen
hallinnon ja koulun/
oppilaitoksen tasolla
kaupunginhallituksen puh.johtaja,
rehtori Jari Andersson, Sastamala

Puheenjohtajana opetusneuvos Heidi Peltonen Opetushallituksesta
14.00–15.00

Stressin säätely, luovuus ja oppiminen
erityisasiantuntija Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

15.00–15.30

Tilaisuuden päätös ja päätöskahvi
*** Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia

Näyttelyt:
•Opetushallitus
•Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
•NouHätä
•Move
•SAKU (Arjen Arkki)
•Rikosuhripäivystys

www.oph.fi/koulutus • www.oph.fi/verkkokauppa

B4) MOVE – osana
kouluyhteisöä
Liikuntakasvatuksen laitos,
Jyväskylän yliopisto

