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1 Henkilöstön määrä

1.1 Tehtäväalueittain vuosityöntekiiöinä 2Ot5-2OLg

HEN KIIöKUN NAN Mi\ÄRÄ TEHTÄVÄATUEITTAI N 2019

VUOSITYöNTEKUöINA

Tehtäväalue
Johto
Opetus

Ohja us- ja opiskelijapalvelut
Kuntayhtymäpalvelut
Yhteensä

2019

3r0

90,5

L7,5

3t,2
t42,2

2018

310

93,9

L8,l
30,4

t45,4

20L7

312

90,5
2L,5

30,9

'46,2

20L6
3ro

95,6
26,9

34,7
L6O,2

2015

3r0

101,3

28,4

37,2
169,9

Vuosina 2016 ja 2017 jouduttiin toimintaa sopeuttamaan ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkausten
vuoksi. Vuodesta 2017 vuoteen2OL9 henkilöstömäärä on pysynyt lähes samalla tasolla, mutta ollen edelleen
lievästi vähenevä.

Henkilöstön määrä tehtäväalueittain 2019

3,0

r lohto

r Opetus

r Ohjaus- ja opiskelijapalvelut

r Kuntayhtymäpalvelut
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Henkilöstön määrä vuos¡työntekijöinä- taulukon luvut poikkeavat aina henkilöstön koulutustaso- sekä ikä- ja

sukupuolirakennetilastoista, koska Peimarin koulutuskuntayhtymässä on osa-aikaisia työntekijöitä sekä pal-
jon sivutoimisia kävijöitä, joiden määrä huomioidaan vuosityöntekijä-
tilastossa, mutta ei henkilöstön koulutustaso- eikä ikä- ja sukupuolirakenne-tilastossa.

t.2 Vuosityöntekijöinä 2Ot6 -z0tg

2 Henkilöstönkoulutustaso

H E N K r LöSTöN KO U LUTU STASO 31..t2.20t9 | 3t.L2.2Ol^8

Tehtäväalue
Johto

Opetus

Opetuksen ohjaus (tila, puutarha, kala,

muu ohjaus)

Opintotoimisto, kuraattori
Opiskelijamajoitus
Ha nke- ja kehittämistoiminta
Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut
Tietohallinto
Kiinteistöpalvelut
Ruokapalvelut

Yhteensä

20L9

90,5

9,7

6,0

1,8

1,7

5,2

3,4

L2,5

8,4

142,2

3,0

2018

3,0

93,9

9,6

6,6

L,9

0,9

516

3,3

t2,3
8,3

145,4

2017

3,2

90,6

L2,4

6,3

2,8

2,O

5r0

3,0
12,3

8,6

146,2

2016

3,0

95,6

L6,3

7,6

3,0

1,9

7,1

3,0

L3,5

9,2

t6o,2

Koulutusasteet

Alempi perusaste

Ylempi perusaste

Keskiaste

Alin korkea-aste

Alem pi korkeakouluaste

Ylem pi korkeakouluaste

Tutkijakoulutusaste

Yhteensä

20t9 2018

Henkilömäärät

2

3

31

t9
32

53

2

742

Henkilömäärät

2

3

33

23

29

56

2

1,48
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3 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

20t9
Toistaiseksi Ti

l3

2018

Toistaiseksi Ti

lkäryhmä

00-19

20-24

25-29

30-34

3s-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-

Yhteensä

nat-

4

5

9

TL

t7
20

20

86

sta

mie-
h¡ä

2

3

1

7

9

8

9

39

natsla

1

T

3

t
3

2

tt

mie-
h¡ä

L

6

t

3

L

Yht

0

L

L

7

8

16

19

30

28

32

t42

lkäryhmä

00-19

20-24

2s-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-s9

60-

Yhteensä

nai-
sia

L

4

6

10

8

22

16

22

89

mie-
h¡ä

3

2

4

7

TL

8

8

4?

natsta

L

L

2

3

2

9

mie-
h¡ä

1

7

L

3

7

t

Yht

0

0

2

7

9

L6

18

37

26

33

t48

Toistaiseksi oleva n hen kilöstön i käja kau ma 3t.t2.20tg
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L4

L2
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8
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r Naisia
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Vuonna 2019 koko henkilökunnan keski-ikä oli5L,2 vuotta. Sekä miesten että naisten keski-ikä ol¡51,2 vuotta
Henkilöstöstä oli naisia 68,3 %ja miehiä 3I,7 %.

Vuonna 2018 koko henkilökunnan keski-ikä oli 51,2. Naisten keski-ikä oli 5L,3 ja miesten 51-,0.

Henkilöstöstä oli naisia 66,2 %ja miehiä 33,8 %.

4 Henkilöstön poissaolot2OLT-2019

Henkilöstön poissaoloja kuvaavassa taulukossa vuosiloman kohdalla ovat ne henkilöt, joilla on

vuosilomaoikeus. Tämä oikeus on kokonaistyöaikaa tekevillä rehtoreilla, opinto-ohjaajalla,

metsä- ja puutalousoppilaitoksen ja sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen opettajilla sekä

KVTES;n ja teknisten sopimuksen piiriirr kuuluvilla toimenhaltijoilla.

Palkkakulut sairauspäiviltä henkilösivukuluineen olivat 1-57.448 €, johon KELA:sta ja lf
Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä saatu päiväraha oli yhteensä 63.730 €.

POISSAOLOT

svy
20L9

Kalenteripäi-
vät

2018

Kalenteripäi-
vät

20L7

Kalenteripäi-
vät

Vuosiloma

Sa ira usloma/ta paturma

Kuntoutusloma
Määräaikainen kuntoutustuki
Ritiysloma
Vanhempainloma
Hoitovapaa

lsyysloma

Tilapäinen hoitovapaa

Vuorotteluvapaa
Yksit.asiat, virka-/työva paat/pa I kato n

Yksit.asiat, virka-/työvapaat/palka llinen

Koulutus

Opintovapaa

Yhteensä

318L

1_480

1.4

0

r28
L37

0

0

L7

1_38

727

L4

474

164

6474

331"8

L760
0

36s

183

1_5

67

0

17

L03

746
8

434
9

7025

3564

L906

0

2L4
93

0

0

32

15

0

1032
19

52r
342

77t8
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Sairauspoissaolot op¡sto¡tta¡n

2019 1-3 pv 4-10 pv Ll-29 pv yli 30 pv

2018 1-3 pv 4-10 pv LL-29 pv yli 30 pv

2017 1-3 pv 4-10 pv L1-29 pv yli 30 pv

kala 19 29 57 444

mase L00 1-24 L62 440

sote 53 58 83 337

vht. 172 2Lt 302 t22L

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet 22 % verrattuna vuoteen 2Ot7 , mikä on ensimmäinen henki-

löstömäärältää n soveltuva vertailuvuosi henkilöstövähennyksien jä lkeen.

Vuonna 20L9 ammattiopistossa on panostettu valtion strategiarahoituksella toteutettavaksi hyväksyttyjen
kehittämishankkeiden toimeenpanoon. Näitä hankkeita ovat olleet strategiarahoituksessa ammatillisen kou-

lutuksen toteutetut hankkeet. Kehittämishankkeet on kohdennettu opetushenkilöstölle sekä oppilashallin-
non henkilöstölle.

5 Tapaturmat

Henkilöstölle tapahtui vuonna 201-9 kaksi tapaturmaa. Vuonna 20L8 tapaturmia sattui neljä.

Tapaturmat ovat sattuneet työtehtävissä. Tapaturmiin on liittynyt työntekijän kaatuminen tai muu

äkillinen fyysinen rasittuminen.

6 Työterveyshuolto

Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2019 olivat 72.45I,63 €, 83.353 € vuonna 2018 ja 73.307 €

vuonna 20L7.

kala 8 t2 0 0

mase 716 LL4 300 597

sote 42 56 84 151

vht. 166 t82 384 748

kala 40 15 48 0

mase 93 L25 L38 900

sote 73 4T 85 202

vht 206 181 27L Lto2



Lää kä ri 248 233 27r
Terveydenhoitaja 34 51 65

Muut käynnit

Laboratorio 323 384 332

Kuvantaminen 30 29 34
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Sairaanhoitokäynnit

2019 20L8 20L7

Te rveydentila n, työ- ja toi mi nta kwyn seu ra nta

20L9 2018 2017

6 Henkilöstöntyöilmapiirikysely20L9

Henkilöstökysely toteutettiin syksyllä 2019. Kysely ja tulosten koostaminen sekä niiden analysointi toteutet-
tiin omana työnä yhteistyötoimikunnan päätöksen mukaisesti. Tarkoitus oli saada mahdollisimman paljon
toimintaa kehittävää tietoa. Päällekkäisten kehittämishankkeiden vuoksituloksia päästiin koostamaan vasta
helmikuussa 2020, joten kyselyn läpikäynti henkilöstön kanssa on tarkoitus toteuttaa kevään 2020 aikana.

Kysely lähetettiin 134 päätoimiselle työntekijälle, joista 100 vastasi. Vastausprosentti oli siis sangen hyvä 75

%. Vastausprosentti kuitenkin vaihteli 52,5 % (kalatalous- ja ympäristöopisto) ja 95 % (Paimion toimipiste)
välillä. Kyselyn vastausten kokonaiskeskiarvo oli3,9, mikä on kohtalaisen hyvä tulos. Eri kysymysten kesken
hajonta oli kuitenkin melko suurta opistojen sisällä.

Kyselyn aiheina olivat (suluissa koko ammattiopiston vastausten keskiarvo asteikolla 1-5)
- kehityskeskustelut(4,4)
- lähiesimiestyön laatu (3,9)

- ylimmän johdon toiminta (3,5)

- organisaation kehittäminen (3,8)

- henkilön omat voimavarat ja jaksaminen (3,4)

- työilmapiiri (3,7)

- tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen (4,4)

Kyselyssä oli mahdollista antaa myös vapaata palautetta kohdissa
- nämä asiat toimivat mielestäni hyvin
- nämä asiat tarvitsevat kehittämistä työyhteisössäni
- näin itse panostan työyhteisöönija sen toimivuuteen
- tämän haluaisin vielä tuoda esille

Tulokset on käyty läpijohtoryhmässä 4.3.2020 ja ne on tarkoitus käydä läpi henkilöstön kanssa kevään ai-
kana.

Lääkäri 80 79 62

Terveydenhoitaja 48 58 52

Muut käynnit 8 13 5

Laboratorio 106 76 159

Kuvantaminen 7 4 4
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7 TYHY-to¡minta

Ammattiopisto Livian työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan tavoitteena on tukea ja vahvistaa

henkilöstön työssäjaksamista, terveydellistä ja henkistä hyvinvointia sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä että kan-

nustaa henkilöstöä kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään.

Vuoden 2019 aikana TYHY-ryhmän jäseniä vaihtui työlomien vuoksi. Jäsenmäärä pysyi viitenä. Ryhmä ko-

koontui vuoden aikana viisi kertaa.

Vuoden 2019 toteutuneet toiminnat

Tammikuun liikuntahaaste. Suorituslappuja palautettiin arvontaa varten määräaikaan mennessä

yhteensä 28 kpl.

Voimavaroja, rohkeutta ja arvostavia kohtaamisia -valmennus järjestettiin 7.3. klo 14-L6. Osallistu-
jia oli noin 30.

Neulontailta Sotella 27.3. Paikalla oli viisi henkilöä.

Kupittaan keilahallissa keilattiin ti 2.4. klo 17.30-L9.30. Keilaajia oliyhteensä kahdeksan.

Ravi-ilta järjestettiin 1-0.5. Metsämäen raviradalla (TOTO4/bileilta). Osallistujia oli yhteensä 21.

Retki örön saarelle toteutui 4.6. Retkeilijöitä oli yhteensä 50.

Fight Back Run 7.9. Mukana 3 juoksijaa.

Vähäjoenreitin kävely Paimiossa 25.9. Mukana 5 reippailijaa.

lautapeli-ilta 10.10. peruuntui. Ei ilmoittautujia tarpeeksi.

Äänimaljarentoutus 4.12. Tuorlan liikuntasalissa. M ukana L0 rentoutujaa.

Neulontakampanja ma rras-jo u I u ku u. Tuotokset Tyksiin.

Linnateatteri L2.t2. FOREVER DIVAS! BY SHOWHAT. Osallistujia 43.

Palloilukerho on kokoontunut eri palloilulajien merkeissä Tuorlan liikuntasalissa omatoimisesti

Ma hdollisuus omakustanteiseen hierontaan työpaikalla.

Vuotuiset Smartum-setelit (50 €/vuosi)

Lisäksi vuoden lopussa jokaiseen toimipaikkaan hankittiin terapiapallo ja foamrollerit henkilökunnan
käyttöön.
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IoHDANTO

Opisketuhuottolta tarkoitetaan opisket'1jan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaatisen hyvinvoinnin edistämistä ja yttäpitämistä sekä nitden
edettytyksiä tisäävää toimintaa koulu- ja oppitaitosyhteisössä (3 5 oppitas - ja
o pis ketla h u o tto ta ki).

Koulutuksen järjestäjän on laadittava oppilaitoskohtainen opisketuhuottosuunnitetma.
Tämä opiskeluhuoltosuunnitetma on laadittu kaikkien Pelmarln koulutuskuntayhtymän
oplstojen yhteiseksi.

Opisketu huotton suu n nitetmaa n on kirjattu Peimarin kou lutusku ntayhtymä n

oplsketuhuotlon kokonaistarpeen arvioint't, yhtetsöttisen opisketuhuotlon patvelut,
yksitökohtalsen opiskeluhuo[[on patvelut, yhteistyötavat opisketljoiden ja heidän
huottajiensa kanssa, kerrottu suunnitelmtsta opiskelijan suojaamlseksiväkivattalta,
kiusaamisetta ja häirinnättä sekä setvltetty opisketuhuottosuunnitelman toteutuminen ja
seu ranta (omavalvonta).

Kuvio 1. Opisket'1jan hyvinvointi

hyvinvo in nìn
se u ra ntâ

ongelmien
ennakointi ja

en na ltaeh kä isy

ulkopuolinen
tu ki

hyvinvoinnin
edistäminen

Opiskelija n

hyvinvointi

koulun antama
tu ki

ede I lytykset
o piske lija n

hyvinvoin n ille

L¡üiä Ammattiopisto Livia, Tuorlantie 1, 21500
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OPISKETUHUOTTO

Opisketuhuo[[olta tarkoitetaan opisketfan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaatisen hyvinvoinnln edistämistä ja yttäpitämistä sekä niiden
edettytyksiä tisäävää totmintaa koulu- ja oppitaitosyhteisössä (3 5 oppitas - ja
opisketija huottotaki).

Opiskeluhuollon toiminnan kuvaus ia tavoitteet

Peimarin koututuskuntayhtymän opisketuhuotton tavoitteena on turvata jokaisetle
opisket'g'atte edettytykset saavuttaa opetussuunnitetman mukaiset tavoltteet, taata
jokaiselte turvaltinen ja kannustava oppimisympäristö ja edistää opiston yhteisöltisyyttä ja
viihtyvyyttä. Opisketljahuotto pyrkiitoimimaan tähettä opisket'1jaa, matatan kynnyksen
periaatteetta. Tavottteena on tunnistaa mahdotlisimman varhaisessa vaiheessa
opisket!oiden mahdottiset oppimisvaikeudet sekä muut ongetmatltanteet. Lähtökohtana
on, että opisketijan tarvitsema tuki järjestetään mahdottisimman joustavastl, oikea-
a ika isesti ja ta rkoltu ksen mu ka isesti.

Ammattiopisto Livia tarjoaa opisketijoitteen oplsketijahuottotyön kautta kattavat tuki- ja
ohjauspatvetut opintoihin ja etämänhaltintaan tiittyvissä asioissa. Opisketijahuottotyön
perustana on laaja ja hyvä monniammatitlinen yhteistyö opisketljan hyvinvoinnin
edistämiseksi koko opistoyhteisön voimin. Opisketuhuotto tukee opisket'g'aa täpi
opisketuajan, huomioi opisketijan henkilökohtaiset tarpeet ja reagoltarvittavin
toimenpitein oppitaitosyhteisössä tapahtuviin muutoksiin. Opisto tukee opisketijoiden
osattisuutta oman työyhteisönsä hyvinvolnnln edistämiseen. Opisketijoitte ja huottajitte
tiedotetaan opisketuhuotton yteisistä käytänteistä ja toimtntasuunnitelmista.

Opisketuhuottotyö perustuu [uottamuksettiseen ja vastuultiseen yhteistyöhön opiston
henkitöstön, opisketijolden ja huottajien kesken. Opisketuhuotton edistäminen on osa koko
koulutuskuntayhtymän toimintaa ja sithen osattistuu koko henkitökunta. Rehtorit
huotehtivat siitä, että yhteisössä on toimiva optsket'g'a - ja optskeluhuolto. Opettaja
huotehtii opetuksen turvaltisuudesta, järjestyksestä ja hyvinvoinnista, seuraa opisketijan
opplmlsta sekä kilnnittymistä opisketuun. Opettaja itmoittaa havaitsemistaan onge[mista
o p iske [u h u o ltotyöryh mä lte, jo ka käyn n istää ta rvittavat to imen piteet.

Opiskeluhuollon kokonaistarpeen arvio

Opisketuhuo[[on kokonaistarpeen arvio pohjautuu päivittäisiin kontakteihin opisketijotden
ja huottajien kanssa, vattakunnaltisiin koututerveyskysetytietoihin sekä opiston omlin
sä h kö isesti tehtyih in o p is ket'1ja pa [a ute - kyse tyih in.

L¡üiä Ammattiopisto Livia, Tuorlantie 1, 21500
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Opisketuhuotton vastuutla on kartoittaa mahdottisia oppimlsen ongelmia sekä haasteita ja
töytää niihin ratkaisuja. Opisketuhuo[[on vastuuatuetta ovat myös osatlisuuden ja
yhteisöttisyyden edistäminen ja tukeminen. Opisketuympäristön esteettömyyttä,
turvaltisuutta ja terveettisyyttä sekä niiden kehittämistarvetta arvioidaan säännö[isesti.
Opisketuhuotlon tarvetta päihdeasioissa seurataan ja toimtntatapoja arvtoidaan jatkuvasti.
Koulutuskuntayhtymättä on otemassa erittlnen ohjeistus päihteisiin tiittyviä tilanteita varten.

Opiskeluhuotlon ohjausryhmä seuraa opiskeluhuotlon kokonaistarvetta opistokohtaisestija
koko oppilaitoksen tasotla. Opisketuhuoltoa kehitetään organisaatiossa stsäisesti sekä
yhteistyössä omistajakuntien kanssa. Koututuskuntayhtymän järjestämän opisketuhuotton
tisäksi Ammattioptsto Livia tekee yhteistyötä koulutuskuntayhtymän omistajakuntien
ka n ssa o p is kel'g-oitte ta rjottavlen psyko lo g ipa lve [u id e n osa [ta.

OPISKELUHUOTTOTYO

Opisketuhuoltotyö jaetaan yhteisöttiseen ja yksitöttiseen opisketuhuottoon. Toiminta on
pääosin ennattaehkäisevää työtä. Kaikissa opistoissa toimii opisketijahuoltotyöryhmä sekä
ta pa u skohta isesti koottavia asia ntu nt'1ja ryh m iä.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksitökohtaisetla opiskeluhuoltotta tarkoitetaan opisketlan tukemista sekä hyvinvoinnln ja
opintojen edistämistä. Yksitökohtaisen opiskeluhuotton tehtävänä on edistää hyvinvointia,
terveyttä ja opisketukykyä sekä tunnistaa näihin ja opisket'g'an e[ämäntilanteeseen tiittyviä
yksitöttisiä tarpeita. Tavoitteena on jo varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huotehtia
tarvittavan tuen järjestämisestä. Opisketijatte tarjottavia palveluita ovat
opisketuterveydenhuotto, opisketuhuotlon kuraattorl- ja psykotogipatvetut sekä yksittäistä
opisketijaa koskeva monialainen oplsketuhuotto (moniatainen asiantunt!¡'aryhmä).

Yksitöttisen opisketuhuollon tähtökohta on opiskelijan arvostus, hänen mietipiteidensä
kuuntelemi.nen sekä luottamusta rakentava vuorovaikutus. Toiminnassa otetaan huomioon
opiskelijan itsenälnen asema opisketuhuoltoon tiittyvissä kysymyksissä. Yksitötttstä
opisketuhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opisket$an kanssa ja hänen suostumuksetlaan.
Lisäksi teemme yhteistyötä huottajan kanssa aina, kun se on mahdoltista.

Ongelmatitanteissa opisketija voi pyytää tukea kenettä tahansa kuntayhtymän työntekijättä
Kun työntek'1jä huomaa opisketijan, joka tarvitsee tukea selvitäkseen opinnoissaan tai
e[ämäntitanteessaan, työnteki¡'ä pyytää optsketijatta suostumuksen asian viemiseksi
eteenpäin.

L¡üiä Ammattiopisto Livia, Tuorlantie 1, 21500
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Yksitökohtaisessa opiske[uhuotlossa kootaan aina opisket'g'an suostumuksetta, tuen taadun

ia/tai etämäntltanteen vaatiman tarpeen mukaisestltapauskohtalnen, moniatainen
asiantunti¡'aryhmä, joka selvittää ja järjestää tarpeeltlsia opisketijahuotlon palvetuita.
Asia ntu nt'1ja ryh mä nimeää kesku udestaa n vastu u henkitön, joka huotehtii
opisketuhuottokertomuksen [aatimisesta ja toimittamisesta oplsketuhuotlon reklsteritn
toim lntaohjeiden mu ka isesti.

Monlammatitlisessa työssä noudatetaan ammattieettisiä periaatteita sekä tietojensaantia ja
salassapitoa koskevia säädöksiä. Opisket'ljatte ja hänen huottajatteen annetaan tietoa
ykslttäisen opisket'1jan olkeuksista opiskeluhuotlossa sekä asioiden käsittetyyn tiittyvistä tain
ed e ltyttä mistä m enette lytavoista ja tietoje n kä sitte [ystä.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöttiseen opiskeluhuoltoon kuutuu opiston turvattisuuden ja hyvän opisketuitmapiirin
sekä opisketijotden hyvlnvoinnin edistämlnen, opisket'ljoiden osa[[isuuden vahvistamlnen,
opisketuun osattistumisen seuranta, poissaotojen ehkäiseminen ja niihin puuttuminen sekä
yhteistyö huottajien kanssa. Opistot toimivat yhteistyössä myös kunnan muiden nuorten
hyvinvointia, terveyttä ja turvaltisuutta edistävlen vlranomalsten ja toimijoiden kanssa.

Yhteisöttinen oplsketuhuotto perustuu vuorovaikutuksettlseen, [uottamuksetliseen ja
vastuutliseen yhteistyöhön koutun henkitöstön, opisketijoiden ja huottajien kesken.
Lähtökohtana on opiskel'1jan ja huottajien osattisuus ja kuutluksi tuteminen. Se on osa koko
kou tutusku ntayhtymä n toimintaa ja siihen osa llistu u koko hen kllöku nta.

Opiskeluhuollo n ohjausryhmä

Opisketuhuotton yteistä suunnitte[ua ja kehittämistä varten koulutuskuntayhtymättä on
moniatainen opisketuhuolton ohjausryhmä, joka koostuu koututuskuntayhtymän
nimeämistä vastuuhenkitöistä sekä ulkopuotislsta aslantunti¡'olsta. Opisketuhuotton
ohjausryh mä vastaa myös opisketu huotton toteutu mlsen o mava lvonnasta ja
opisketuhuottosuunnitetman seurannasta. Opisketuhuo[[on ohjausryhmä tarkistaa ja tekee
tarvittavat muutokset vuosittain opisketuhuoltoon tiittyviin toimintasuunnltetmlin ja
kysetyihin. Ohjausryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

Opistokohtainen op iskeliiahuoltotyöryhmä

Opistoissa tolmivat monlammatittiset opisketijahuoltotyöryhmät, jotka käsittetevät sekä
yksitökohtalsen että yhteisöttlsen opiskeluhuolton asiolta. Työryhmät toimivat
opisketi¡'oiden ja opettajien tukena, kun opintojen suorlttaminen on vaarantunut joko
oplntososiaatisista, terveydetlisistä tal muista opintoihin tiittyvistä syistä.

hüiä Ammattiopisto Livia, Tuorlantie 1, 21500
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Työryhmään kuuluvat Sosiaati- ja terveysoplstossa opinto-ohjaaja, opisketijan
opettajatuutori, kuraattori, psykotogi ja terveydenhoitaja, opisket'g'a, jota asia koskee ja ata-
ikäisen opisketijan vanhemmat. Tarvittaessa paika[[a on myös rehtori.

Mäaseutuopistossa sekä Kalatalous- ja ympäristöopistossa työryhmään kuutuvat rehtori,
o p into-o hjaaja, ku raatto ri, psyko tog i ja terveyden h oitaja. Ta rvittaessa työ ryh mää n
kutsutaan muuta opiston henkilökuntaa, opisket[ja ja huoltajat.

Työryhmän jäsenet sekä muu henkitökunta tekevät tarvittaessa yhtetstyötä optston
utkopuotisten tahojen kanssa (huottajat, nuorisotoimi, sosiaatitoimi, potiisl, seurakunta jne.)
oppilaitosyhteisön tukemiseksi ja konsuttaation järjestämiseksi sekä opisketuhuotlon
kehittämiseksi.

OHIAUSTOIMINTA

Ammattlopisto Liviassa ohjaustolmlnnan tavoltteena on tukea opisketijoita opinnoissa,
edistää opisketijoiden hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Lisäksi
tavoitteena on vahvistaa opisket'ljoiden osa[[isuutta opistoyhteisössä ja tukea heidän
vatmlukslaan tehdä itsenälsiä pãätöksiä koututustaan ja elämänuriaan koskien. Jokaiselle
opisketijatte annetaan rtittävästl monlpuotista ja jatkuvaa ohjausta tarpeensa mukaan.
Opisket(jat saavat ohjausta sekä yksitö- että ryhmämuotoisena.

Ammattiopisto Liviaan hakeutumisesta ja optsketusta tiedotetaan perusopetuksen
opisketijoitte, huottajitte, opinto-ohjaajitte ja opettaji[te. Uudet opisket'1jat perehdytetään
oplntojen alussa opiston toimintaan ja menettetytapoihin opettajatuutorin, kuraattorin ja
opinto-ohjaaja n totmesta.

Jo opintojen alkuvaiheessa opisketijoita informoidaan saatavitta olevlsta tuki- ja
ohjausmuodolsta. Opintojen aikana opisket'ljoitte järjestetään mahdottlsuuksia tutustua
eritaisiin jatko-opiskelupaikkoihin, jotta opiskelijan siirtymtnen jatko-opintoihtn ja
työetämään otisi mahdottisimman sujuvaa.

Optsketijoiden ohjaukseen osatlistuvat Ammattiopisto Livlassa kaikki opetus- ja
ohjaushenkitöstöön kuuluvat sekä opisketijatuutorit. Henkitökunta on työhönsä
motivoitunutta ja heidän ohjaus- ja työetämäosaamisen taitojaan kehltetään jatkuvasti
eritaisilla koututuksi[a. Tehtävien kuvaukset on määrttetty atta. Tehtävlen kuvauksia
ta rklstetaa n vuositta in.

Am mattio pisto Livia n o hja u ssu u n n itelma töytyy laatu käsikirjasta

hüiä Ammattiopisto Livia, Tuorlantie 1, 21500
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Opiskeluhuollon
ohjausryhmã

Opiskeluhuoltoryhmät
HOKS / Erityinen

tuki

E rityisopettaja
Terveyden hoitaja

Opinto-ohjaa.ia

Opettajatuutori
Kuraattori

Opintotoimisto

Ammattiopisto
Livia

Asu ntola nohj aaja

Rästiryhmåt
Läàkäri

Psykiatrinen
:a ir aanhoitajo

Pysäytyskêskustelut Psykologi Oppilaitospastori

Kuvio 2. Opisketijoiden tuki- ja ohjausmuodot Ammattiopisto Liviassa

Opetus- ia ohiaushenkilöstö

Opettajien tehtävänä on ohjauksen ja opetuksen tisäksi auttaa opisketijaa kehittämään
omia oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan opiskelu- ja työetämässä. Jokaisette opisketijatte
tehdään opintojen atussa henkitökohtainen osaamisen kehlttämissuunnltelma (HOKS), jota
päivitetään opintojen aikana yhdessä opettajatuutorln ja tarvittaessa erltyisopettajan ialtai
opinto-ohjaaja n kanssa.

Erityisopetuksen työryhmä

Koututuskuntayhtymän monlammatitlinen erityisopetuksen työryhmä toimiisekä
opisketijahuottotlisena että työnohjauksettisena keskustelufoorumlna. Ryhmä käsittetee
opisketijoita ja oppitaitosyhteisöä koskevia asioita tai ongetmia ja etsii niitte rakentavia
ratkalsuvaihtoehtoja. Ryhmä ohjaa erityisiä tukltoimla tarvitsevien opisketijoiden opp[mista
ja opisketua. Maaseutuopistossa ja Sosiaati- ja terveysopistolssa toimlvat tisäksi
o p lsto ko hta iset e rltylso petu ksen työ ryh mät.

Lrüiö Ammattiopisto Livia, Tuorlantie 1, 21500
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Opinto-ohiaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea oplsket'g'an kehittymistä siten, että opiskel'jasta
kasvaa ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen, aktilvinen ja krtittinen kansalainen, joka arvioi
ja kehittää ttseään, työtään ja ympäristöään. Opinto-ohjauksen toteuttaminen on koko
opiston yhtetnen tehtävä, mutta päävastuu käytännön toteutuksesta on opinto-ohjaajalla.
Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä opiston henkitökunnan, opisket[joiden vanhempien sekä
utkopuotisten toimi¡'oiden kanssa. Jokaisetla opistotla on opinto-ohjaaja.

Kuraattori

Oppitaitoksetla on yhteinen kuraattori, joka on tavoitettavissa jokaisella opistotla noin
yhden päivän vlikossa. Kuraattorl toimii osana opiston opisket'ljahuottoa ja
opisketijahuottotyöryhmää. Tolminnan tavoitteena on opisketijoiden hyvlnvolnnin
edlstäminen. Kuraattorltekee yhteistyötä opiston henkitökunnan, oplsketijoiden
vanhempien sekä utkopuotisten toim[joiden kanssa. Kuraattorin puoteen voivat kääntyä
opisketijat, heidän huottajansa ja koutun henkitökunta eritaisissa koutunkäyntiä ja
etämänhatllntaa koskevlssa kysymyksissä. Tarvittaessa kuraattoriohjaa hakemaan apua
koutun utkopuoletta. Keskustetut kuraattorin kanssa ovat [uottamukseltisia.

Terveydenhuolto

Opisketuterveydenhuotton tarkoituksena on yttäpitää ja parantaa opisket'joiden
hyvinvointta edistämättä opisketijoiden terveyttä ja opisketukykyä sekä etämänhaltintaa,
edistämätlä tervettä ja turvallista oplsketuympäristöä ja järjestämättä terveyden- ja
sairaanhoitopatvetuja opisketijoitte. Opisketuterveydenhuotton tavoitteena on omalta
osattaan koko opisketuyhteisön hyvtnvolnnin varmistaminen.

Opisket[jaterveyden huottoon ku u [u u:

o Opisket'g'oiden terveyden- ja sairaanhoito
o Pääsääntöisesti yteistääkäritasoinen sairaanhoito
. Hammashuotto
. Oppitaitosten terveydeltisten otojen vatvonta
o Seksuaatiterveys-, mietenterveys- ja päihdepatvetut
. Toisen vuoden opisketijoitle suoritetaan lääkärintarkastus siiaintikunnan toimesta.

Terveydenhoito-, tääkäri- ja psykotogipalvelut on järjestetty s(jaintikunnan toimesta.

Lrüiä Ammattiopisto Livia, Tuorlantie 1, 21500
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Terveydenhoitajan tehtävät koostuvat ennattaehkäisevästä työstä, sairaanhoitotyöstä,
hoitoonohjauksesta, opisketijahuottotyöstä, yhteistyöstä erl ammatttryhmien ja
ho itota hojen ka nssa se kä o p isto hyvinvo in n in yttä pitä m isestä.

O p iske [uterveyd en h u o ltoo n ku u luvat yteistää kä rita soiset terveyden - ja
sairaanholtopalvetut. Ensimmäisen [ukuvuoden aikana tehdään terveystarkastus ja
tarkastetaan vaadittavat rokotukset. Toisen vuoden opisketijoitte tehdään tääkärintarkastus.

Terveydenhoitajat ovat Paimiossa ja Paraisilta yhtenä päivänä, Tuortassa kotmena ja

Sosiaati- ja terveysopistossa neljänä päivänä viikossa. Muina aikoina terveydenhoitaja on

tavoitettavissa puhetimitse. Lukuvuoden atussa terveydenhoitajat pyrkivät tiedottamaan
opisketijaterveydenhuoltoon tiittyvistä asloista uusia opisketijoita. Terveydenhoitajien
yhteystiedot ja päivystysajat töytyvät oppitaitoksen lnternetsivuitta kohdasta

opisket'ljahuolto.

Opiskelijat ohjataan lääkäri- ja psykologipalveluihin terveydenhoitajan tai kuraattorin

toimesta. Kaarinassa opiskel¡'oilla on mahdollisuus käyttää psykiatrisen sairaanhoitajan

palveluja joko opistolla tai Kaarinan terveyskeskuksessa kuraattorin, psykologin tai

terveyden hoitajan suosittelema na.

Opintotoimisto

O p intotoim istosta o p is ketijat sa avat o pis ketutod istu kset, o pis ketija ko rtit se kä

oplntosuoritusotteen. Optntosihteerit avustavat tarvittaessa myös opintotu ki- ja
koutumatkatukihakemusten täyttämisessä.

O p iskeliiatuuto rtoiminta

Uudet opisketijat saavat tietoa opisketusta ja opiston tavoista opisket[¡'atuutoreilta.
Opisket'1jat voivat kääntyä opisketijatuutoreiden puoteen mlettään askarruttavissa asiolssa
Opisket'g'atuutoreiden yhteyshenkitönä toimivat maaseutuopistotta opinto-ohjaaja ja
kuraattorija sosiaatl- ja terveysopistotta sekä katatatous- ja ympäristöopistotta opinto-
ohjaaja. Ensimmäisten viikkojen alkana opisket'ljatuutorit tunnlstat Livia-asusteesta ja
nimilapulsta.

Oppilaskunta

û-i:Ìfiïixiiiåïå',iHüii-i,',i'i,i,iläi,i5,?ti'Í;lï;:,1*'i:rehtäväon
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tapahtumia ja tempauksia sekä kouluaikana että asuntotoissa ilta-aikaan. Ammattiopisto
Livia tukee oppitaskuntien toimlntaa tarvittaessa.

Opisket[joiden edustajana oppitaskunta osatlistuu koulutuksen kehittämiseen.
Oppitaskuntaa kuutlaan opintoihin ja muihin opisket[joiden asemaan vaikuttavten
päätösten valmistetuvalheessa. Oppitaskuntien hattituksen puheenjohtajat osaltlstuvat
o ma n op isto nsa ku rln pitoto [m ietlnte n ko kou ksiin o pisketlja ed u staja n a.

OPISKETUN ERITYINEN TUKI

Opisket'g'oitte tarjottavan erityisen tuen tarkoituksena on tukea ja auttaa opisketijaa slten,
että jokaisetta opisketijatta otisitasavertainen mahdotttsuus suorittaa ammatlttiset
opintonsa. Eritytstä tukea annetaan opisket'1joi[[e settaisissa titanteissa, joissa he ovat jostain
syystä jääneet jätkeen opinnoissaan tal edettytykset täyspainoisette opiskelutle ovat
heikentyneet sairauden, vamman, mielenterveys- tai päihdeongelmien, sosiaatisen
sopeutumattomuuden taljonkin henkitökohtaisen/etämäntllanteeseen tiittyvän syyn
vuoksi. Erityistä tukea saavat usetn myös opisket'1jat, jotka tarvitsevat tavatlista enemmän
psyykkistä ja sosiaatista tukea.

Erityinen tuki

Opisketijatta on olkeus erityiseen tukeen, jos hän opplmlsvalkeukslen, vamman, sairauden
tai muun syyn vuoksi tarvltsee pitkäaikaista talsäännöltistä erityistä oppimlsen ja opisketun
tu kea tutkinnon tat kou lutu ksen perusteiden mu ka lsten a mmattita ltovaatimusten ta i
osaamlstavoittelden saavuttamiseksl (Laki ammatittisesta koututuksesta 64 5).

Erityisopetuksen työryhmä kehittää ja suunnlttelee opisket'ljoiden erityisen tuen tarpeen
kartoitusta. HOKS:n erltytsen tuen suunnitetmasta ja järjestetystä vastaavat pääsääntöisesti
o p lstojen erityiso pettajat.

Erityisen tuen avu[[a voidaan opisket'1jan opiskelua helpottaa muun muassa seuraavilta
to ime n p iteittä. J o ka inen tila n n e ka rtoitetaa n yksttö [tisesti.

. Opiskeliia saa tukiopetusta.
o Tenttiatueita voldaan pitkkoa plenempiin osiln tai tenttitilannetta muuttaa muutta

tavoln, esim. suultiseksi.
. Opisket'1ian henkitökohtaista työjärjestystä voidaan keventää tarpeen mukaan.
. Opisketiia voi opisketta osan oplnnoista poikkeuksettisesti itsenäisesti tai osoittaa

.ô. osaamisensa joltain muutta tavatta.

-l çpitt"t¡u voikeskeyttää opintonsa määräajaksi. Tättaisissa titanteissa opisket(ja

vskusteteeasiastajonkun.opisketijahuottoiyöryhmänjäsenenkanssa.
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OPISKELUYMPIiRISTöN JA -YHTEISÖN HWINVOINNIN EDISTÄMISTÄ IA
VARHAISTA TUKEA VAHVISTAVAT PALVELUT

Peimarin koututuskuntayhtymässä toteutetaan eritalsia opisketuun kiinnittymisen ja
opisketlja n va rhaisen tu kemisen tolmen plteitä. Ensim mäisen vuoden opisketijoitte
järjestetään opintojen atkuvaiheessa erttalsia ryhmäyttämistoimintoja, kuten retkiä ja
ryhmäyttämispäiviä. Ammatttopisto Livian kuraattori suorittaa jokaisetle atoittavatte
opisketijatle atkuhaastattelun, jossa kartoltetaan mm. opisketijan opisketuhistoriaa,
elämäntitannetta ja harrastuksia. Myös opinto-ohjaajat ja opettajatuurorit haastattetevat
uudet opisket'1jat.

Opistossa on kehltetty opisketUa - ja opettajatuutori toimlntaa aktiivisesti. Opiston
opisketijatuutorit koututetaan vuosittain, opettajatuutorin tehtävät on määritetty ja
o pettajatu uto ro in n in käytä nteitä o n yhd istetty o pistoje n vä tittä.

Jokaisessa opistossa toimiisäännötlinen rästtpaja. Rästipajan avu[[a opisket'g-at pystyvät
suorittamaan puuttuvia suorituksiaan säännöttisesti ja rästipajoissa voi myös tehdä täksyjä
tai muita kirjattisia tehtäviä. Rästipajatoiminta ei korvaa opetusta, mutta se antaa
opisketija tte parem mat mahdottisu udet suorittaa opiskelut a ikata u lussa.

Kaikitte opisketljoilte [aadltaan henkitökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS.
Suunnitetmaa päivitetään säännöttisesti HOKS - keskustetuiden avulla. Keskustelut käydään
opettajatuutorln kanssa.

Erityisen tuen suunnitetma laaditaan opisketijoilte, jolden erltyisopetuksen peruste on
määritetty. HOKS:ssa määritettään yksitöttlset oppimisen tavoitteet, tarvittavat tukitoimet ja
mahdottinen mukauttamisen tarve. HOKS:iin kirjataan tuen peruste sekä suunniteltu ja
annettu erityistuki ja -ohjaus.

KOD|N lA OPTSTON YHTETSTYO

Kodin ja opiston yhteistyöttä pyritään tukemaan opisketijoiden esteetöntä opisketua,
terveyttä, turvattisuutta sekä hyvinvointia. Yhteistyön avu[[a pyritään silhen, että jokalnen
opisket(¡'a saa tukea opiskeluun ja apua erilaisiin e[ämänhaltinnattisiin sekä hyvinvointia
koskeviin kysymyksiin. Lähtökohtana yhteistyössä on huolenplto tukea tarvitsevasta
oplskelijasta, mutta myös opisketijan oman itsenäisyyden ja vastuuttisuuden huomioon
ottamlnen. Opiston henkitökunta pyrkii aina otemaan atoltteetlinen yhteistyön
käynnistämlseksi.

Opistojen uusien opisketljoiden vanhempia lnformoidaan ensimmäisen [ukuvuoden atussa
koutun käytännöistä opisketijan mukana kotiin lähetettävättä Opisketijan oppaatta.
Opistojen opisketijan oppaat töytyvät Ammattiopisto Livian internet-slvuitta.

Hqftajien ja opiston vätisessä yhteistyössä käytetään sähköistä Witma-ohjetmaa

¡t|it 
ohjetman käyttöön annetaan huottajitte opisketun atkaessa.
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Opisketijoiden huottajitte järjestetään vanhempainitta enslmmäisen oplsketuvuoden atkana.
Sosiaati- ja terveysopistolla tarvittaessa myös toisena ja kolmantena vuotena.

Opettajatuutorlt seuraavat opisket[joiden opintojen edistymistä. Opettajatuutori, rehtori,
optnto-ohjaaja, kuraattorL terveydenhoitaja tal asuntotanohjaaja ottavat tarvittaessa
yhteyttä huottajiin eslmerkiksl runsaiden poissaotojen tai mulden mahdotlisten ongelmlen
takia. Täysi-ikäisten opisket(joiden huottajiin ottaan tarvittaessa yhteydessä oplsket[jan
suostumuksetta.

Huottajat ja muut opiskel[jan läheiset ovat tervetuttelta opistojen avolnten ovien päivitte
vuostttain. Näissä tapahtumissa jaetaan lisätietoja opistojen tolminnasta.

KO U LUTUS KUNTAYHTYMÄru OU TSTAIAKUNTIEN lÄRl ESTÄUÄT
OPISKELUHUOTTON PALVETUT

Omistajakunnat järjestävät [ääkäri-, psykotogi- ja terveydenhoitopalvelut
kou lutusku ntayhtymän opiskeli¡'oitte.

Ko u [utu sku ntayhtymä jä rjestää ta rvltse ma nsa ku raattorlpa lve lut.

OPISKELUHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAT

Petmarln koututuskuntayhtymä[tä on erilaisia tolmintaohjeita erilaisissa tttanteissa
tolm imtseksi. Ka ikki to tm intao hjeet töytyvät kou lutusku ntayhtymä n kotisivu ilta.

Opiskeliioiden päihdeohielma Ammattiopisto Liviassa

Päihdeohjetma sisältää ohjeistuksen siltä miten tunnistaa päihteiden käyttäjän, miten
tolmitaan, jos optsketija käyttää päihteitä koulualkana tai tutee päihtyneenä opistotle.
Suunnitetma sisättää myös ohjeet jatkoseu rannan hoitamiseksi sekä tietoa
h u u mausa inetesta u ksista.

Opisket(¡'oid e n pä ihteld en käyttöä ka rtoitetaa n terveyd e n h oitaja n ja ku raattorin

atkuhaastatteluissa. Lisäksi opisketijoitte järjestetään erilaisia oppitunteja/titaisuuksla, joissa

pu hutaa n pä ihteistä. Nätden pohja tta pä ihdetita n netta tarkasteltaa n

opis ket(ja h u o ltotyöryh m issä sekä o p is kelu h u o lto n o hja u sryh mässä.

küiii Ammattiopisto Livia, Tuorlantie 1, 21500



14

Toimintasuunnitelma kiusaamistilanteita varten

Ammattlopisto Livlatla on toimlntasuunnitetma häirinnän ja klusaamisen ehkäisemiseksi.
Suunnitetma sisättää ohjeet siitä, miten puuttua erilaisiin kiusaamistitanteisitn. Suunnitetma
sisättää ohjeet myös jatkoseurannan hoitamiseksi.

Ensimmäisen vuoden opisketijoitta kerätään tietoa aikalsemmasta kiusaamistaustasta
kuraattorin haastattelutomakkeen avutta sekä opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa
käytävissä keskusteluissa opisketujen alussa. Kiusaamisesta ja sen tunnistamisesta sekä
koulun ilmapiiristä keskustettaan oplsket'g'oiden kanssa opettajatuutortunneitta sekä
päivittäin arkislssa keskustetuissa.

Opis ke ti¡'at pystyvät osa ltlstu maa n o pisto n hyvinvo in n in ed istä m isee n toim ima lta
opisket(jatuutoreina sekä oppilaskunnassa.

Op iskel ijahuollon hyvinvointisuu nnitelma

Peimarin koulutuskuntayhtymän opisketuhuotton hyvinvointisuunnitelma on laadittu
yhteistyössä koulutuskuntayhtymän omistajakuntlen kanssa. Suunnitetmassa oplskel'g-an
hyvinvointia tarkaste[[aan kokonalsuutena, joka koostuu hyvinvolnnin perusedetlytysten
turvaamisesta ja parantamisesta ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin tltan
seurantaan.

Pelastussuunnitelma

Petastu ssu u n n lte lma s isä ttää toim intao hjeet Am mattio pisto Livia ssa ta pa htuvlssa
poikkeustitanteissa totmimiseen (tutipalo, sähkökatkos, uhkaava henkitö jne.).

TIEDOT OPISKELUHUOTTOSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESTA JA
SEURANNASTA

Suunnltetman toteutumlsta ja päivitystä vatvoo opisketuhuo[on ohjausryhmä yhteistyössä
opisketuhuotlosta vastaavien henkitöiden kanssa. Suunnltelmasta tiedotetaan opistojen
opettaja - ja henkitöstökokouksissa. Opisketuhuotton ohjausryhmä kokoontuu
säännöttlsestija sen kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä opistojen itmoitustautuitta sekä

û 

opisketu huotto nsu u n n ltelma on ta [[e n nettu o piston intraa n.
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