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§ 20
Helsingin kaupungin lukioiden ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tukevat suunnitelmat

HEL 2022-005652 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä liitteiden mukaiset Helsingin kaupungin lukioiden ja Stadin ammatti- 
ja aikuisopiston opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tukevat suunnitel-
mat kumoten 16.1.2019 voimaan tulleet toimintaohjeet opiskelun edel-
lytysten turvaamiseksi. 

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö Riina 
Ståhlberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Mari Kontio, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 73363

mari.kontio2(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tuke-
vat suunnitelmat

2 Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia 
tukevat suunnitelmat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin lukioiden ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston opis-
keluhuoltosuunnitelman liitteisiin kuuluvat opiskeluhyvinvointia tukevat 
suunnitelmat vastaavat oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 §:ään, jossa 
edellytetään, että opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattava suunnitel-
ma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnäl-
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tä sekä suunnitelma yhteistyön järjestämisestä  opiskelijoiden ja heidän 
perheidensä, oppilaitoksessa työskentelevien ja muiden opiskelijoiden 
hyvinvointia tukevien tahojen kanssa. Opiskeluhyvinvointia tukevien 
suunnitelmien keskeinen tarkoitus on edistää opiskelijoiden oppimista, 
terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien synty-
mistä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintaohje opiskelun edellytysten 
turvaamiseksi astui voimaan 13.8.2015 ja lukioiden toimintaohje 
15.6.2015. Toimintaohjeita päivitettiin edellisen kerran vuoden 2018 lo-
pussa. 

Toimintaohjeiden päivityksessä on kiinnitetty huomiota ohjeiden, ku-
vioiden ja tekstiosuuksien saavutettavuuteen ja ymmärrettävyyteen ja 
huomioitu Helsingin kaupungin viestinnän ohjeistukset. Molempien toi-
mintaohjeiden nimet muutettiin sisältöään paremmin kuvaaviksi: "Hel-
singin kaupungin lukioiden opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tukevat 
suunnitelmat” ja ”Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden opiske-
luhyvinvointia tukevat suunnitelmat”. Lukion toimintaohjeeseen on lisät-
ty luvut lähisuhdeväkivallan ehkäisystä ja tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden edistämisestä, joista jälkimmäinen pitää sisällään moninaisuu-
den huomioimisen, sukupuolitietoisuuden ja syrjinnän ehkäisyn asiako-
konaisuudet. Edellä mainitut luvut on lisätty myös Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston toimintaohjeeseen. Lisäksi Stadin ammatti- ja aikuisopis-
ton ohjeeseen lisättiin luku SORA-lainsäädännön toimeenpanosta. 

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Mari Kontio, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 73363

mari.kontio2(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tuke-
vat suunnitelmat

2 Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia 
tukevat suunnitelmat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


