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OSA 1 OHOS lyhyesti 
 
 
 
 
 
1. OHOS - Ongelmakeskeisestä opiskelijahuollosta kohti osallistavaa hyvinvointia  
 
 

1.1. OHOS-hankkeen taustaa  

 
Ongelmakeskeisestä opiskelijahuollosta kohti osallistavaa hyvinvointia - eli OHOS hankkeen 
syntysanat lausuttiin 8.6.2011 Lapin ELY-keskuksessa pidetyssä tilaisuudessa, jossa esitel-
tiin kouluterveyskyselyjen tuloksia ja Koulutuksen arviointineuvoston toteuttamaa arviointia 
opiskeluhuollon toteutumisesta, käytännöistä ja kehittämisestä toisen asteen ammatillisessa 
peruskoulutuksessa. OHOS-hankkeen suunnittelua ohjasivat edellä mainittujen lisäksi mm. 
Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), SORA-säädökset (951/2011), Nuorisolaki 
(72/2006), Lastensuojelulaki (417/2007), Terveydenhuoltolaki (1326/2010), VN:n asetus 
neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäiseväs-
tä suun terveydenhuollosta (338/2011) sekä valmisteilla ollut muutos oppilas- ja opiskelija-
huoltolaiksi. Hankesuunnittelussa otettiin huomioon myös ammatillisen koulutuksen järjestä-
jille määrätty velvoite laatia laadunhallintajärjestelmä vuoteen 2015 mennessä. OHOS-
hankkeen projektisuunnitelman synnyttäminen kesti varsin kauan, sillä hanke käynnistyi vas-
ta keväällä 2012.  
 
OHOS-hankkeen päätoteuttaja on Kemi-Tornion koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteutta-
jat Kemijärven kaupunki, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Saamelaisalueen koulutus-
keskus. Alkuperäisen rahoituspäätöksen mukaan hankkeen toiminta-aika on 1.3.2012-
28.2.2014. Rahoittajaviranomainen myönsi esityksestä hankkeelle kahden kuukauden jatko-
ajan, joten hanke päättyy 30.4.2014. Hankkeelle myönnetty jatkoaika mahdollisti 1.8.2014 
voimaan tulevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain säädösten huomioon ottamisen ja sisällyttä-
misen tähän hyvinvointisuunnitelmaan. 
 
 

1.2. OHOS-hankkeen tavoitteet 

 
OHOS-hankkeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa koulutuksen järjestäjien yhteistyönä 
Lapin toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille tasavertaiset opiskeluhuol-
lon palvelut, jotka kattavat Lapin erityisolosuhteet huomioivan turvallisen ja terveellisen op-
pimisympäristön, oppilaitosyhteisöjen yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden ja opis-
kelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen.  Koulutuksen järjestäjien yhteistyönä toteutetta-
van projektin tavoitteena on edelleen kehittää ja yhdenmukaistaa opiskeluhuoltotoiminnan 
laatutasoa maakunnallisesti siten, että koulutuksen järjestäjät voisivat vastata mahdollisim-
man hyvin opiskeluhuollolle asetettuihin tavoitteisiin.  
 
Tavoitteiden saavuttamiseksi projekti jaettiin neljään osa-alueeseen ja jokaiselle osa-alueelle 
nimettiin kehittämisvastuussa oleva koulutuksen järjestäjä:  
 

1. Koulutuksen järjestäjätasoinen hyvinvointisuunnitelma 
Jokaiselle projektissa toimivalle koulutuksen järjestäjälle laaditaan koulutuksen järjes-
täjätasoinen hyvinvointisuunnitelma, joka kokoaa yhteen tavoitteellisen hyvinvoinnin 
suunnittelun, toteuttamisen, toiminnan seurannan ja arvioinnin sekä jatkuvan paran-
tamisen osa-alueet. 
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2. Oppilaitoksen hyvinvointi 

Kootaan yhteen ja edelleen kehitetään yhtenäisiksi toimintatavoiksi toimijaverkostos-
sa olemassa olevia hyviä käytänteitä, joilla edistetään kouluyhteisön hyvinvointia, yh-
teisöllisyyttä, turvallisuuden ja hyvän oppimisen olosuhteita. Kehittämisen keskiössä 
on hyvinvointia edistävä opetussuunnitelmatyö (mm. terveystieto, tykypassi ja kestä-
vä kehitys), opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen 
(mm. opiskelijaraadit), opettajien hyvinvointi ja roolin selkeyttäminen sekä kodin ja 
koulun kanssa tehtävä yhteistyö.  
 

3. Opiskelijan hyvinvointi 
Kootaan yhteen ja edelleen kehitetään yhteisiksi toimintatavoiksi toimijaverkostossa 
olemassa olevia hyviä käytänteitä, joilla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, yksilöl-
listä erityistukea, kuntoutumista ja hoitoa. Kehittämisen keskiössä on oppimisen edel-
lytysten turvaaminen (mm. opintojen ohjaus, tukiopetus, työpajatyöskentely ja erityis-
opetus) ja oppilaitosten eri ammattikuntien, opiskelijoiden huoltajien, eri asiantuntija-
tahojen ja hallinnonalojen kanssa tehtävä yhteistyö.  
 

4. Hyvinvoinnin seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen 
Kootaan yhteen ja edelleen kehitetään yhteisiksi toimintatavoiksi toimijaverkostossa 
olemassa olevia hyviä käytänteitä, joilla varmistetaan hyvinvointisuunnitelman toteu-
tuminen ja koulutuksen järjestäjien hyvinvointipalvelujen (opiskeluhuoltopalvelujen) 
yhdenmukainen laatutaso. Kehittämisen keskiössä on tiedottaminen, yhdenmukainen 
ohjeistus, tilastointi ja palautejärjestelmän kehittäminen.    
 

Hankkeen toteutuksessa on noudatettu pääosin projektisuunnitelman mukaista työnjakoa ja 
vastuutusta. Hankkeessa on tuotettu edellä kerrotun työn- ja vastuunjaon mukaisesti erilaisia 
aineistoja. Ongelmatonta työskentely ja yhteistyö näin laajassa ja maantieteellisesti hajasi-
joittuneessa hankkeessa ei ole kuitenkaan ollut ja mm. henkilömuutokset ovat aiheuttaneet 
jonkin verran haasteita ja hidasteita.  
 
Koska Suomessa on viimeisen vuosikymmenen aikana panostettu voimakkaasti lasten ja 
nuorten hyvinvointitutkimukseen ja kehittämistyöhön sekä lasten ja nuorten terveyttä ja hy-
vinvointia edistävään lainsäädäntöön, katsottiin tarkoituksenmukaiseksi koota koulutuksen 
järjestäjän hyvinvointityön johtamisen, suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämisen tueksi kat-
saus erilaisista tutkimuksista, selvityksistä, politiikkaohjelmista ja lainsäädännöstä. Tavoite 
on, että tässä esitellystä aineistosta tulee motivoiva ja merkitystä luova viitekehys sille työlle, 
jota kunnat, koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset ovat velvoitettuja yhdessä tekemään 
opiskelijoiden ja opiskeluyhteisöjen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseksi ja edistämisek-
si.  
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OSA 2 Hyvinvointityön johtamisen tueksi – lainsäädäntöä ja selvityksiä 
 
 
 
 
 
1. Johdanto 
 
Hyvinvoinnin merkitys oppimiselle on viime vuosina tullut yhä selvemmäksi. Kouluyhteisön 
arjessa opetus ja opiskeluhuolto kulkevat käsi kädessä. Oppilas- ja opiskelijahuollon näkö-
kulmasta 2000-luvun alku on ollut merkittävä. Oppilas- ja opiskelijahuolto sisällytettiin en-
simmäistä kertaa koululainsäädäntöön ja opetussuunnitelmien perusteisiin vuonna 2003. 
Vuonna 2007 opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti esi- ja perusopetuksen oppilashuollon 
kehittämistoiminnan, jonka keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin oppilashuollon palvelujen saata-
vuuden turvaaminen, palvelurakenteen kehittäminen sekä hallinnonalojen rajat ylittävän yh-
teistyön edistäminen.  
 
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluhuoltoon ja opiskelun tukeen kohdistuvat 
tarpeet ovat muuttuneet ja kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nuorten terveys-
tottumuksissa ja elämäntavoissa on useita huolenaiheita. Lisäksi koulutukseen ja koulutus-
järjestelmään liittyvät odotukset ovat monimuotoistuneet. Nyt korostetaan koko ikäluokan 
koulutusta, opintojen keskeyttämisen vähentämistä ja korkeaa läpäisyastetta. Syrjäytymisen 
ja siihen liittyvän nuorisoikäluokan polarisoitumisen ehkäisy on yksi keskeisimmistä haasteis-
ta.  

Koulutuksen järjestäjille opiskeluhuollon tarpeen kasvu on merkinnyt palvelujen ja henkilös-
tön monipuolistamista ja taloudellisten voimavarojen tarpeen kasvua. Oppilaitoksissa toimi-
vien ammattikuntien lisäksi yhteistyö opiskelijoiden huoltajien, eri asiantuntijatahojen ja hal-
linnonalojen kanssa on korostunut. Seurauksena on ollut moniammatillistuva ja verkostoitu-
va opiskeluhuolto, jossa palveluita organisoidaan yleensä opiskelijoiden päivittäisten tarpei-
den mukaan. Opiskeluhuollon toiminta on kuitenkin edelleen suurelta osin ongelmakeskeistä 
ja siten luonteeltaan reaktiivista. 

Tällä hetkellä yleisesti käytössä oleva huoltotermi korostaa järjestelmäkeskeisyyttä ja näkee 
opiskelijan objektina subjektin sijaan. Huoltotermin sijasta pitäisi huomio ohjata selkeämmin 
toiminnan tavoitteisiin eli koettuun ja mitattavissa olevaan hyvinvointiin. Tällöin opiskeluhuol-
lollinen toiminta kuvaisi kohdetoimintaa laajemmin ja olisi ongelmakeskeisyyden sijaan voi-
mavarakeskeistä ja osallistaisi eri toimijatahot toimintaan. Lisäksi hyvinvointitermin käyttöön-
otto madaltaisi opetuksen ja opiskeluhuollon välistä raja-aitaa. 

Kehittyäkseen ennaltaehkäiseväksi ja hyvinvointia laajemmin tavoittelevaksi toiminnaksi, on 
koulutuksen järjestäjien tarpeen kehittää opiskeluhuoltoa kehittämällä koulutuksen rakentei-
ta, johtamista, osaamista, toimintaprosesseja, määrärahojen kohdentamista, toiminnan seu-
rantaa ja arviointia sekä toimijoiden välistä yhteistyötä.  

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila ja terveyskäyttäytyminen ovat herättäneet Suomessa vii-
me vuosina hyvin paljon huomiota ja huolta eri tahoilla. Presidentti Sauli Niinistö, eduskunta, 
oikeuskansleri ja maan hallitus ovat nostaneet lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja 
hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun ja toiminnan keskiöön. 
Myös Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Unicef, työmarkkinajärjestöt sekä 
monet kolmannen sektorin toimijat ovat olleet entistä huolestuneempia lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin tilasta ja sen kehityssuunnista.  
 
Kansallinen yksimielisyys nuorten hyvinvointia ja terveyttä tukevien ja edistävien toimenpi-
teiden tarpeellisuudesta on nyt erittäin vahva. Siitä osoituksena on mm. Nuorisotakuu (nuor-
ten koulutus- ja yhteiskuntatakuu), joka nostettiin yhdeksi Kataisen hallituksen kärkihank-
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keeksi.  Viime vuosina on säädetty myös merkittävä määrä uusia lakeja ja muita velvoitteita 
sekä kunnille että koulutuksen järjestäjille. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa (Terveyden-
huoltolaki), lastensuojelua (Lastensuojelulaki) ja nuorisotyötä (Nuorisolaki) koskeva lainsää-
däntö on uudistettu hiljakkoin.  
 
Uusimpana ja hyvin merkittävänä lasten ja nuorten opiskeluhyvinvoinnin ja opiskelukyvyn 
edistämisen näkökulmasta on 1.8.2014 voimaan tuleva oppilas- ja opiskeluhuollon laki, joka 
kokoaa hajallaan olevat opiskeluhuollon säädökset yhteen lakiin. Opiskeluhuoltolain perus-
teella on jo päätetty 1.8.2014 tulevista muutoksista koululakeihin ja muihin säädöksiin. Vii-
meisin niistä on Opetushallituksen päätös muuttaa 7.3.2014 antamallaan määräyksellä am-
matillisen koulutuksen opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteita. Siinä on yksityiskohtai-
set määräykset koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta ja sisällös-
tä. Koulutuksen järjestäjän hyvinvointityön suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämisen kan-
nalta uudet säädökset ovat erittäin tervetulleita. Niihin tukeutumalla vahvistetaan opiskelu-
huollon palvelujen yhdenvertaisuutta ja laatua sekä koulutuksen järjestäjän ja opiskeluhuol-
lon palveluista vastaavien muiden tahojen välistä moniammatillista yhteistyötä. 
 
 
 
2. Nuorten hyvinvoinnin yksilölliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet  
 
 

2.1. Koulu hyvinvoinnin edistäjänä ja turvaajana 
 

Pohja aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille luodaan lapsuudessa. Väestön eriarvoistuminen 
alkaa jo varhain. Lasten ja nuorten elinolot ja terveyskäyttäytyminen selittävät merkittävän 
osan aikuisuuden terveys- ja hyvinvointieroista. Siksi hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja 
laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen on tärkeää. Toimiva koulu- ja opiskelutervey-
denhuolto sekä oppilas- ja opiskelijahuolto voivat osaltaan vahvistaa lasten ja nuorten hyvin-
vointia ja kaventaa näin elinolojen aiheuttamia terveys- ja hyvinvointieroja.  
 
Myös koulun rooli on merkityksellinen, koska lapset ja nuoret viettävät suuren osan valveilla 
oloajastaan kouluyhteisöissä. Koululla on vahva yksilöllistä minäkuvaa, identiteettiä, hyvin-
vointia ja terveyskäyttäytymistä muokkaava vaikutus. Koulu on lapselle ja nuorelle tärkeä 
kehitysympäristö, joka parhaimmillaan vahvistaa itseluottamusta ja antaa onnistumisen ko-
kemuksia, sosiaalista pääomaa ja tärkeitä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä integroi yh-
teiskuntaan. Pahimmillaan koulu voi olla myös syrjäyttävä, ja siksi esimerkiksi kiusaamisen 
ehkäisemiseen ja suojaavien tekijöiden vahvistamiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota.  
 
Kouluterveyskysely on valtakunnallisesti kattavin 14–20-vuotiaiden nuorten elinoloja ja hy-
vinvointia selvittävä tutkimus. Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat 
sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Ammatillisissa oppi-
laitoksissa kyselyyn osallistuvat nuorten opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen pe-
rustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat. Kouluterveyskysely toteutettiin ammatil-
lisissa oppilaitoksissa ensimmäisen kerran vuonna 2008. Vuonna 2013 kysely toteutettiin yh-
tä aikaa koko maassa. Vuonna 2013 toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan nuorten elinta-
vat ovat parantuneet: tupakointi ja alkoholin käyttö on vähentynyt ja liikuntaa harrastavien 
osuus lisääntynyt. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin huolestuttavan suuria erityisesti 
lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden välillä.  
 
Vuosittaiset lasten ja nuorten elinolotutkimukset sekä Nuorisobarometrit kertovat, että pää-
sääntöisesti suomalaiset lapset ja nuoret määrittelevät elämänsä onnelliseksi ja ihmissuh-
teensa hyviksi. Suomessa koulua on saatu käydä viime vuosikymmeninä suhteellisen rau-
hassa. Suomalaisten lasten ja nuorten peruskoulumenestys on kansanvälisissä vertailuissa 
(mm. Pisa) ollut pääosin erinomainen, mutta huolta on aiheuttanut lasten ja nuorten huono 
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viihtyminen koulussa.  Samanlaisia tuloksia on saatu myös kouluterveyskyselystä. Yleisen 
koulukielteisyyden lisäksi huonoissa kouluviihtyvyystuloksissa on näkynyt toinenkin suoma-
lainen erityisyys. Tutkijat (mm. Pirjo Linnakylä ja Antero Malin, 1997,113) ovat kiinnittäneet 
huomiota suomalaisten oppilaiden ja opettajien keskinäisen suhteen ongelmallisuuteen. 
Kansainvälisissä vertailuissa on tullut esiin myös se, että suomalaiset lapset ja nuoret näke-
vät koulun tilana, johon mennään kavereiden, ei oppimisen ja tai opetuksen vuoksi.  
 
Vaikka Suomessa lasten asiat ovat kansainvälisesti arvioiden hyvin, myös YK:n lapsen oike-
uksien komitea on ilmaissut huolensa siitä, että suomalaiset lapset ja nuoret viihtyvät huo-
nosti ympäristössä, jossa he viettävät suuren osan arjestaan. Se suositteli Suomelle vuonna 
2011, että se kiinnittäisi nykyistä enemmän huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin koulus-
sa, lasten ja nuorten oikeuteen saada mielipiteensä huomioon otetuiksi ja että se selvittäisi 
syitä huonoon kouluviihtyvyyteen. (Hyvä, paha koulu, Kouluhyvinvointia hakemassa, Unicef, 
56/2012). 
 
 

2.2. Terveyden ja hyvinvoinnin periytyvyys ja polarisoituminen 

 
Lasten ja nuorten terveydessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut useita myönteisiä muutoksia 
2010-luvulla. Huolestuttavaa on asiantuntijoiden mukaan kuitenkin se, että lasten ja nuorten 
hyvinvointi eriytyy ja pahoinvointi kasautuu. Tämä muutossuunta voi lisätä ylisukupolvisia, 
sukupolvelta toiselle siirtyviä ongelmia ja johtaa joidenkin väestönosien pitkäaikaiseen syr-
jäytymiskehitykseen. Vanhempien hyvinvoinnilla ja perheen elinolosuhteilla on tutkimusten 
mukaan ratkaisevan tärkeä vaikutus lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin. 
 
Sosiaalisen aseman tiedetään periytyvän jossain määrin kaikissa yhteiskunnissa. Hyväosai-
seksi syntyminen edistää hyväosaiseksi päätymistä. Periytyminen on vähäisempää Poh-
joismaissa, joissa tuloerot ovat pienet. Niissä vanhempien tulotaso selittää 15–20 prosenttia 
lasten tulotasosta mutta Yhdysvalloissa ja Britanniassa jopa puolet.  
 
Se, minkä verran vanhempien sosiaalinen asema enteilee lapsen tulevaa asemaa, heijastaa 
sitä, kuinka tasa-arvoiset mahdollisuudet kyseinen yhteiskunta pystyy jäsenilleen tarjoa-
maan. Mitä pienempi merkitys vanhempien taustalla on, sitä tasa-arvoisemmat mahdollisuu-
det jälkikasvulla on menestyä elämässään omin ponnisteluin ja valinnoin. Toisin sanoen: mi-
tä vähemmän taustalla on merkitystä, sitä tasa-arvoisempi on yhteiskunta.  
 
Hyväosaisuuden ohella myös huono-osaisuus voi periytyä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sessa (THL) on tutkittu monipuolisesti huono-osaisuuden eri muotojen esiintymistä, yleisyyt-
tä ja siihen liittyviä tekijöitä. Yhdeksi näkökulmaksi on viime vuosina vakiintunut sosiaalinen 
periytyvyys. Tutkimus osoittaa, että huono-osaisuuden periytymistä on ainakin kahdensuun-
taista: toinen liittyy toimeentulo-ongelmiin ja toinen terveysongelmiin.  
 
Suomella on käytössään ainutlaatuinen tietojärjestelmä, jonka kivijalan muodostavat ajan-
tasaiset ja luotettavat tutkimusrekisterit. Eri tietoja yhdistämällä on mahdollista arvioida yh-
teiskuntamme kehitystä ja laadukkuutta. Yhtenä laadun mittarina voidaan pitää sitä, takaako 
neuvola- ja koulujärjestelmä lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä oman lahjakkuuten-
sa ja ahkeruutensa varassa.  
 
Väestön tulo- ja muut hyvinvointierot ovat kasvaneet selvästi viime vuosina, joskin talouden 
taantuma on hieman hidastanut tätä kehitystä. Köyhyysriskirajalla elää tuoreimpien tietojen 
mukaan 700 000 suomalaista. Samalla kun tuloerot kasvavat, todennäköisesti myös köy-
hyyden siirtyminen sukupolvelta toiselle voimistuu.  
 
Sosiaalisen aseman periytyvyyteen näyttää vaikuttavan moni tekijä. Yksi niistä on terveys. 
Sen merkitystä periytyvyyteen on tutkittu muun muassa sellaisista perheistä, joita on koh-
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dannut vanhemman sairastuminen. Lapsuuden muillakin elinoloilla on todettu olevan yhteys 
myöhempään koulutusuralla etenemiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi perheessä esiintyvät 
mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä vanhempien ero.  
 
Sukupolvesta toiseen siirtyvän huono-osaisuuden syitä tunnetaan vielä huonosti, mutta jo 
nyt tiedetään, että kierteen katkaiseminen vaatii monialaisia toimia. Ilmiön syyt ovat moninai-
set, ja on vain vähän näyttöä siitä, että sosiaaliturvan varaan jääminen periytyisi kulttuurises-
ti. Riittävä ja kattava perusturva ehkäisee sukupolvelta toiselle siirtyvää köyhyyttä tehok-
kaasti. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan muitakin tukitoimia, kuten puuttumista so-
siaalisiin eroihin terveydessä.  
 

(Terveys 2015 -kansanterveysohjelman väliarviointi, STM 2013:4 ja Hyvinvointia useammille 
– Lasten ja nuorten palvelut uudistuvat, STM 2013:36.) 
 

2.3. Koulutukseen ja työhön kiinnittymättömyyden seuraukset 

 
Yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutokset ovat vaikuttaneet erityisesti nuorten edellytyk-
siin ja mahdollisuuksiin toimia aktiivisina kansalaisina. Talouden nopeat suhdannevaihtelut, 
elinkeinoelämän rakennemuutokset, työmarkkinoiden korkeat osaamisvaatimukset ja kiristy-
vä kilpailu ovat lisänneet työmarkkinoiden epävakautta ja ennakoimattomuutta. Nuorten työ-
hön kiinnittyminen on vaikeutunut ja nuorisotyöttömyys on kasvanut.  
 
Työikäisen väestön vähentyessä nuorten kiinnittyminen työmarkkinoille on entistäkin tärke-
ämpää. Työvoiman saatavuuden ja julkisen talouden kestävyyden takia työllisyysasteen tuli-
si nousta 72 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja vuosikymmenen lopussa tätäkin korke-
ammalle. Tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista, jos merkittävä osa nuorista ikäluokis-
ta jää koulutuksen ja työn ulkopuolelle. (TEM raportteja 8/12, Nuorten yhteiskuntatakuu 
2013). 
 
Työhön ja koulutukseen kiinnittymättömyys aiheuttaa myös sosiaalisia ja psyykkisiä ongel-
mia. Nuorten asunnottomuus, mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat ovat vakavia yh-
teiskunnallisia ongelmia, joiden seuraukset ovat pitkäkestoisia.  Ongelmiin puuttumista vai-
keuttaa se, että merkittävä osa nuorista on ajautunut kaiken aktiivitoiminnan ulkopuolelle.  
Nuorten syrjäytymisellä on sekä inhimillinen että kansantaloudellinen ulottuvuus. Syrjäytymi-
sen inhimillisiä seurauksia on vaikea määrällisesti todentaa. Yksilöiden pahoinvointi saattaa 
kertautuessaan johtaa yhteiskunnan sosiaaliseen eriytymiseen ja sen 8seurauksena epätoi-
vottuihin ilmiöihin, kuten päihteiden väärinkäytön ja rikollisuuden kasvuun.  
 
Kansantalouden kannalta syrjäytymisen vaikutukset liittyvät sekä syrjäytymisen suoriin että 
välillisiin kustannuksiin. Yhden syrjäytyneen perustoimeentulon kustannukset 40 vuoden 
ajalta ovat noin 750 000 euroa. Lukuun ei sisälly muut mahdolliset sosiaalietuudet tai syrjäy-
tymisen kustannukset, eivätkä yhteiskunnan menettämät verotulot ja työn tuottama arvonli-
sä. Kansantalouden tasolla nuorten syrjäytyminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen 
ja työurien pituuteen. Nyt on jo eräillä aloilla pulaa osaavasta työvoimasta, vaikka samaan 
aikaan työttömien määrä on kasvussa. On selvää, että nuorten syrjäytymiskehitys lisää osal-
taan pulaa osaavasta työvoimasta. Tutkimusten mukaan vähintään toisen asteen tutkinnon 
suorittaminen vaikuttaa merkittävästi työllistymiseen ja työuran pituuteen.  
 
Arviot työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien peruskoulun jälkeisiä tutkintoja vailla olevien 
nuorten määrästä vaihtelevat, mutta viimeaikaisten tutkimusten mukaan heitä on alle 30-
vuotiaissa noin 40 000. Maahanmuuttajataustaisia syrjäytyneistä nuorista on lähes neljän-
nes. Nuorten syrjäytymisen ongelma on kuitenkin laajempi. Se, että osa nuorista jää perus-
asteen varaan ja noin 25 prosenttia aloittaneista keskeyttää ammatillisen koulutuksen ja noin 
10 prosenttia lukion johtaa siihen, kustakin ikäluokasta noin 15 prosenttia jää vaille toisen 
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asteen tutkintoa. On arvioitu, että 20-29-vuotiaista pelkän perusasteen varassa olevia on 
noin 110 000 ja että miehiä heistä on noin 70 000. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 
joulukuussa 2011 noin 54 900. Heistä noin 17 000 oli pelkän perusasteen varassa ja noin 
32 000:lla oli ammatillinen tutkinto ja 5 300:lla ylioppilastutkinto. (TEM raportteja 8/12, Nuor-
ten yhteiskuntatakuu 2013). 
 
Vuonna 2008 työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden lähes 4 000 16-34-vuotiaan työpanoksen 
menetyksestä aiheutuu yhteiskunnalle yhteensä 6,6 miljardin euron tappio. Yleisin syy jäädä 
ennenaikaiselle eläkkeelle oli 16-35-vuotiaiden ryhmässä masennus tai muu  mielentervey-
den ongelma. (HE 67/2013). 
 
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämässä tutkimuksessa (Nuorten syrjäytyminen, tie-
toa, toimintaa ja tuloksia, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013) todetaan mm., 
että nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä on käytössä monia hyviksi arvioituja toimintamalleja 
ja palveluita. Syrjäytyminen on kuitenkin moniulotteinen ilmiö, ja siitä ulospääsemiseksi tarvi-
taan usein yksilötasolla monia samanaikaisia palveluja. Tällä hetkellä julkinen sektori tuottaa 
ko. tutkimuksen mukaan palveluja koordinoimattomasti. Apua hakeva nuori joutuu asioimaan 
useilla luukuilla eikä tule autetuksi, koska kynnys palveluihin on liian korkealla tai sopivaa 
palvelua ei löydy oikea-aikaisesti.  
 
Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta pääpaino palvelujen kehittämisessä pitäisi ko. tutkimuksen 
mukaan olla julkisissa peruspalveluissa, joiden avulla voidaan ennalta ehkäisevästi tukea 
lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Peruspalveluja kehittämällä voidaan estää ongelmien 
pitkittyminen ja tätä kautta vähentää jatkuvasti lisääntyvää tarvetta turvautua kalliisiin eri-
koispalveluihin, mikä on erittäin tärkeää palvelujärjestelmämme kokonaistaloudellisen kehit-
tämisen kannalta. Kriittisimpiä elämänvaiheita ovat koulutuksen nivelvaiheet ja muut elämän 
siirtymävaiheet, joissa nuorille tarjottava tuki on syrjäytymisen ehkäisyn kannalta tehokasta 
toimintaa.  
 
Tutkimuksessa tehdyn taloustieteellisen laskelman mukaan nuorten syrjäytymistä ennalta 
ehkäiseviin peruspalveluihin käytetään vuosittain noin 230 miljoonaa euroa, mikä on vä-
hemmän kuin toimentulotukeen (noin 230 miljoonaa euroa) ja työttömyysturvaan (noin 468 
miljoonaa euroa) kuluvat resurssit. Myös lastensuojelusta tehtyjen laskelmien mukaan var-
haisella puuttumisella peruspalveluissa voidaan säästää kustannuksia. Esimerkiksi Lasten-
suojelun keskusliiton tekemän selvityksen mukaan päihde- ja rikoskierteeseen ajautuneen 
nuoren auttaminen lastensuojelun avohuollon tukitoimissa erityisnuorisotyön, päihdepsykiat-
risen poliklinikan ja koulun yhteistyön avulla maksaisi 5 500 €, kun kriisiytynyt huostaanot-
toon johtanut tilanne maksaa vuoden sijoituksen jälkeen jo yli 110 000 €. 
 
 
 
3. Sosiaalisesti kestävä Suomi 

 
 

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta toteaa loppuraportissaan mm., 
että Suomessa tarvitaan lapsi-, nuoriso- ja perhekeskeistä yhteiskuntapolitiikkaa, jossa hy-
vinvointiin liittyvät kysymykset otetaan huomioon kaikilla hallinnonaloilla ja -tasoilla. Lasten ja 
nuorten kehitysympäristöjä on tuettava siten, että hyvinvointia suojaavia tekijöitä vahviste-
taan samalla kun riskiä aiheuttavia tekijöitä ehkäistään ja niiden vaikutuksia lievennetään. 
Neuvottelukunta esittää lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmän uudistamista siten, 
että painopiste siirtyy korjaavista palveluista hyvinvointia edistäviin ja ongelmia ehkäiseviin 
palveluihin. (Hyvinvointia useammille – Lasten ja nuorten palvelut uudistuvat, STM 2013:36). 
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3.1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kansanterveystyössä 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on yleinen ohjaus- ja valvontavastuu terveyden edistämises-
tä. Terveyden edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja on osa kansanterveystyötä. Ter-
veyden edistämisestä säädetään myös tartuntatautilaissa, tupakkalaissa ja raittiustyölaissa. 
Terveyserojen kaventaminen on ministeriön keskeinen tavoite. Eri sosiaaliryhmien ja eri 
puolilla Suomea asuvien terveyden olisi oltava yhtä hyvä. Elämäntapojen muutosta tukemal-
la on esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit saatu vähenemään, mutta terveys- ja kuolleisuus-
erot ovat edelleen suuret.  

Väestön terveyteen vaikutetaan terveyttä määrittävien tekijöiden kautta. Terveyttä määrittä-
vät tekijät ovat yksilöllisiä, sosiaalisia, rakenteellisia tai kulttuurisia tekijöitä, jotka voivat vah-
vistaa tai heikentää ihmisten terveyttä. Niiden vaikutusta välittäviä tekijöitä ovat muun muas-
sa terveyttä tukevat voimavarat, asenteet, arjen sujuminen, terveyskäyttäytyminen, kyky 
omaksua ja tulkita terveystietoa sekä mahdollisuudet saada tai käyttää palveluja. 
 
Terveyden edistäminen on usein ohjaamista, neuvontaa tai opettamista. Tämä edellyttää tie-
toa ja ymmärrystä lapsen, nuoren tai perheen tarpeista, voimavaroista, elämäntilanteesta, 
toimintatavoista ja ympäristöstä. Terveyden edistäminen edellyttää myös tietoa erilaisista 
menetelmistä joilla eettisesti kestävää terveysneuvontaa voidaan toteuttaa. Esimerkiksi neu-
volassa toteutettu terveysneuvonta kattaa useita erilaisia osa-alueita, kuten vanhemmuu-
teen, lapsen kehitykseen ja kasvuun, sekä elämäntapoihin liittyviä aihealueita. 
 
Terveyden edistämisen erityistehtäviä kansanterveystyössä ovat: 

 väestön terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehityksen seuranta ja arvi-
ointi 

 terveydenhoitopalvelut: terveysneuvonta, terveystarkastukset, neuvolapalvelut, kou-
lu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, seulontatutkimukset ja terveyden-
suojelu/ ympäristöterveydenhuolto  

 terveyskasvatus  
 terveyden edistämisen asiantuntijuus ja terveyden puolesta puhuminen 
 terveysvaikutusten ennakkoarviointi sekä  
 monialainen ja poikkihallinnollinen yhteistyö terveyden edistämisen tavoitteiden to-

teuttamiseksi. 

Elintavat ja elinympäristö vaikuttavat hyvinvointiin. Ministeriön toimilla pyritään vaikuttamaan 
terveyttä edistäviin elintapoihin sekä elinympäristön puhtauteen, turvallisuuteen ja esteettö-
myyteen. Tapaturmat ovat erityisenä kansanterveysongelmana keskeinen torjuntakohde. 
Tartuntatautien torjunnasta on Suomessa hyviä kokemuksia. Rokotusohjelmalla ja hyvällä 
hygienialla on saatu torjuttua useimmat tartuntataudit ja epidemiat etenkin lasten keskuudes-
ta. 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan suoraan keskeisiin kansansai-
rauksien syihin, ja näin hillitään kustannuksia, jotka seuraavat terveydenhuollon palveluista, 
sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä. Terveys 2015 -kansanterveysohjelma 
on pitkän aikavälin terveyspoliittinen ohjelma, jonka taustana on Maailman terveysjärjestö 
WHO:n Terveyttä kaikille -ohjelma. 

Terveyttä ei voida edistää pelkästään terveydenhuollon keinoin, vaan siihen tarvitaan yhteis-
kunnan kaikkia sektoreita. Terveysnäkökohdat on otettava huomioon kaikessa yhteiskunnal-
lisessa päätöksenteossa ja kaikissa politiikoissa. Kuntien on otettava terveysnäkökohdat 
huomioon toiminnassaan ja päätöksissään. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisella Kaste-
kehittämisohjelmalla vahvistetaan kuntien mahdollisuuksia puuttua terveyttä vaarantaviin ris-
kitekijöihin, edistää väestön terveyttä ja kaventaa terveyseroja.  
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3.2. Hallitusohjelman painopistealueet, nuorisotakuu ja läpäisyn tehostamisohjelma  
 

3.2.1. Hallitusohjelman painopistealueet 
 

Kataisen hallitusohjelman (2011–2015) kolme painopistealuetta koskettavat kaikki lapsia, 
nuoria ja perheitä. Ne ovat köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen, julki-
sen talouden vakauttaminen, kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvista-
minen. Erityisen merkittävä on hallitusohjelman linjaus, jonka mukaan hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa yhteis-
kunnallisessa toiminnassa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen ja ministeriöiden toimin-
taan. 
 
Hallitusohjelman mukaan lasten, nuorten ja perheiden asioiden yhteistyötä valtiohallinnossa 
parannetaan luomalla toimiva koordinaatio asianomaisten ministeriöiden välille (OKM, OM, 
TEM, STM).  
 
Hallitusohjelman yksi keskeinen linjaus on, että opiskeluterveydenhuollon alueellisia eroja 
kavennetaan varmistamalla neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen (VN 338/2011) 
toimeenpano. Erityistä huomiota hallitusohjelman perusteluissa kiinnitetään ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoiden terveyspalvelujen kehittämiseen.  
 
 

3.2.2. Nuorisotakuu 
 
1.1.2013 voimaan tullut nuorisotakuu (nuorten yhteiskunta ja koulutustakuuta) on yksi halli-
tusohjelman kärkihankkeista. Nuorisotakuu koostuu eri osista, joita ovat työllisyystakuu, kou-
lutustakuu, nuorten aikuisten osaamisohjelma, nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö. 
Nuorisotakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle 
vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 
kolmen kuukauden sisällä työttömäksi joutumisesta. Koulutustakuu osana nuorisotakuuta ta-
kaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan lukiossa, ammatillisessa op-
pilaitoksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. 
Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa ilman koulutusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille 
mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. 
 
 

3.2.3. Läpäisyn tehostamisohjelma 
 
Hallitus päätti kesän 2010 budjettiriihessä nelivuotisen ammatillisen koulutuksen läpäisyn te-
hostamisohjelman käynnistämisestä. Läpäisyn tehostamisohjelma ajoittuu vuosille 2011-
2014 ja sille on varattu rahoitusta yhteensä 16 miljoonaa euroa. Kansallista nelivuotista han-
ketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, joka vastaa hankkeen tiedottami-
sesta, yhteistyöstä ja tutkimustoiminnan eteenpäin viemisestä. Ohjelmasta on saanut rahoi-
tusta yhteensä 23 hanketta, joista neljä on ruotsinkielisiä. Hankkeet ovat keskimäärin 3-8 
koulutuksen järjestäjän verkostohankkeita. Yhteensä ohjelmaan osallistuu viitisenkymmentä 
koulutuksen järjestäjää. Avustusta saaneiden hankkeiden sisällöt ja teemat vaihtelevat. Osa 
hankkeista on tavoitteiltaan ja yhteistyömuodoiltaan valtakunnallisia ja osa keskittyy erilais-
ten alueellisten ratkaisumallien kehittämiseen.  
 
Läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta, opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen 
sekä laajennetun työssäoppimisen ja työvaltaisten opiskelumenetelmien kehittämistä.  
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Läpäisyn tehostamisohjelman määrälliset tavoitteet ovat: 

 Hankkeen aloitushetkellä nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa kes-
keyttämisprosentti oli noin 10 %. Tavoite on, että ammatillisen koulutuksen keskeyt-
täneiden osuus laskee 7 prosenttiin vuonna 2014.  

 Vuonna 2004 aloittaneista tutkinnon suoritti kolmessa vuodessa tai nopeammin 58 
%, neljässä vuodessa noin 66 % ja viidessä vuodessa noin 70 %. 

 Tavoite on, että vuonna 2011 aloittaneista opiskelijoista 65 % suorittaa tutkinnon sen 
laajuutta vastaavassa ajassa tai nopeammin, neljässä vuodessa 75 % ja viidessä 
vuodessa 80 % aloittaneista.  

Kansallisessa hankkeessa kerätään seurantatietoja opiskelijoista, jotka keskeyttävät opin-
tonsa. Tavoitteena on selvittää keskeyttämisen syitä ja taustamuuttujien (koulutusala, tutkin-
not, sukupuoli, erityisopiskelija) yhteyttä keskeyttämiseen. Lisäksi tavoitteena on saada ny-
kyistä tarkempaa tietoa ennen virallisia tilastointipäiviä tapahtuvasta liikehdinnästä. Kiinnos-
tuksen kohteena on myös se, mitä tapahtuu keskeyttämisen jälkeen. Laadullisessa seuran-
nassa ollaan kiinnostuneita mm. ennen keskeyttämistä toteutetuista toimenpiteistä ja kes-
keyttämisen jälkeisistä toimenpiteistä erityisesti silloin, kun keskeyttäjät eivät jatka opiskelua. 
 
Hankkeen aikana on tavoitteena laatia riskianalyysi keskeyttämisaikomusten tunnistamisek-
si. Tavoitteena on myös selvittää, miten erilaiset toimenpiteet tehoavat eri kohderyhmiin 
(keskeyttämisalttiit, opiskelun pitkittäjät). Kiinnostuksen kohteena on myös osaamisen tun-
nustamisen vaikutukset opiskeluaikaan sekä opiskeluaikaisen työnteon vaikutukset opiske-
luun, keskeyttämisalttiuteen ja läpäisyyn. Hankkeessa kehitetään myös asuntolatoiminnan 
laatukriteerejä ja kodin ja koulun yhteistyön laatua. 
 
 

3.3. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman koulutuksellista tasa-arvoa ja 
opiskeluhuoltoa koskevat linjaukset  
 

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 (KESU 2011-
2016) korostetaan koulutuksellisen tasa-arvon merkitystä suomalaiselle hyvinvoinnille. KESU:ssa 

todetaan mm., että koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jo 

varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa pystytään varmistamaan hyvät oppimisen edellytykset kai-

kille sekä tukemaan monipuolisin toimin eri syistä tukea tarvitsevia ja syrjäytymisvaarassa olevia lap-

sia ja nuoria. Koulutuksellisia eroja tulee vähentää 

ja koulutuksellista eriytyvyyttä tulee ehkäistä myös kaikessa perusopetuksen jälkeisessä koulutukses-

sa. 

 

Aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistuminen edellyttää erityisiä tukitoimia. Mahdollisuuksien 

tasa-arvo toteutuu koulutuksessa, kun kaikilla on taustastaan riippumatta mahdollisuus hakeutua kou-

lutukseen eikä tausta ennusta koulutukseen osallistumista tai oppimistuloksia. Koulutuksellinen eriy-

tyminen alkaa varhaisessa vaiheessa. Jo perusasteella on havaittavissa yhteys oppilaan taustan ja op-

pimistulosten välillä. Useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että ylimpiin 

sosioekonomisiin luokkiin kuuluvien perheiden nuoret saavuttavat parempia oppimistuloksia kuin 

alempien sosioekonomisen luokkien nuoret. Sukupuolten väliset erot oppimistuloksissa ja koulutuk-

seen osallistumisessa ovat kansainvälisestikin suuret. Pisa-tutkimuksen perusteella on syytä kiinnittää 

erityistä huomiota poikien lukutaidon parantamiseen. 

 

Vaikka Suomessa on KESU:n mukaan kiinnitetty runsaasti huomiota siihen, että kaikki nuoret suorit-

taisivat toisen asteen tutkinnon, jää edelleen suuri osa nuorista pelkän perusasteen varaan. Nykyisin 

25-vuotiaista noin 17 prosentilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa; 30-vuotiaista vastaavassa tilan-

teessa on runsaat 14 prosenttia. Tutkinnon suorittaminen eriytyy myös sukupuolen mukaan: 30-

vuotiaista naisista 90 prosenttia on suorittanut vähintään toisen asteen tutkinnon, kun miehistä vastaa-

va osuus on 82 prosenttia. 
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KESU:ssa todetaan myös, että koulutuksen opiskeluhuollossa on puutteita. Keskeisiä on-
gelmia ovat alueelliset ja kuntakohtaiset erot palveluiden saatavuudessa, epäyhtenäiset käy-
tännöt sekä lainsäädännön pirstaleisuus. Palvelujen riittämättömyyden takia esimerkiksi mie-
lenterveysongelmista kärsiville ei pystytä antamaan tukea riittävän lähellä. Keskeiseksi ta-
voitteeksi kirjattiinkin tarve kehittää oppilas- ja opiskeluhuoltoa yhdessä sosiaali- ja terveys-
ministeriön kanssa erityisenä kehittämiskohteena toisen asteen opiskelijoiden opiskeluhuol-
lon palvelut. Tavoitteena on lisätä opiskeluhuollon palvelujen suunnitelmallisuutta ja kehittä-
mistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia 
edistäviksi.  Konkreettisena toimenpiteenä KESU:ssa on kirjaus uuden oppilas- ja opiskelija-
huoltolain säätämisestä ja voimaantulosta 1.1.2014. 
 
 

3.4. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteet 
 
Nuorisolain (72/2006) nojalla Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan ke-
hittämisohjelman. Ohjelmaa kutsutaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi (Lanu-
ke) sen sisältäessä nuorisolain mukaisesti tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen 
parantamiseksi. Ensimmäinen kehittämisohjelma Lanuke laadittiin vuosille 2007-2011. 

 
Valtioneuvosto hyväksyi nykyisen vuosien 2012-2015 lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisoh-
jelman 8.12.2011. Ohjelma sisältää hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset 
tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle. Se toteuttaa omalta 
osaltaan hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen 
vähentämiseksi. 
 
Kehittämisohjelman strategiset tavoitteet ovat:  

 Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi. 
 Lapset ja nuoret voivat osallistua tasavertaisesti kulttuuri- ja liikunta- ja vapaa-

ajantoimintaan. 
 Nuoret työllistyvät ja nuorten työllisyysaste paranee. 
 Yhdenvertaisuus toteutuu. 
 Tytöillä ja pojilla on tasa-arvoiset oikeudet ja mahdollisuudet. 
 Nuorilla on mahdollisuus asua ja elää itsenäisesti. 
 Kaikilla lapsilla ja nuorilla on lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus saada 

korkeatasoinen koulutus. 
 Ennaltaehkäisevillä toimilla ylläpidetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyt-

tä. 
 
Läpäisevänä tavoitteena on, että lasten, nuorten ja perheiden asioita hoidetaan osaavasti ja 
hyvässä yhteistyössä. 
 
Valtakunnallisen kehittämisohjelman pohjalta laaditaan maakunnalliset nuorisopolitiikan ke-
hittämisohjelmat. Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 hyväksyttiin marraskuussa 
2012. 
 
4. Opiskeluhuollon toteutumisen arviointia 
 
 
Oppilas- ja opiskelijahuollon tilaa on selvitetty viimeisen noin kymmenen vuoden aikana mo-
nin tavoin. Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntöä selvitettiin mm. Oppilashuoltoon liitty-
vän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä 2006:33) sekä Oppilas- ja opis-
kelijahuoltotyöryhmässä (STM selvityksiä 2009:34). Lainsäädännössä oppilas- ja opiskelija-
huoltoa koskevat säännökset ovat selvitysten mukaan hajallaan ja toiminnan koordinointi 
kuntatasolla jäsentymätöntä.  
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Oppilas- ja opiskelijahuollon puutteet tulivat esiin myös Opetushallituksen ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) peruskoulujen johdolle syksyllä 2009 ja 2011 tekemissä tutki-
muksissa sekä samojen tahojen ammatillisille oppilaitoksille ja lukioille syksyllä 2008 teke-
missä kyselyissä. Samansuuntaiset tulokset saatiin myös Koulutuksen arviointineuvoston 
vuonna 2009 toteuttamasta arvioinnista, joka kohdentui ammatillisten oppilaitosten opiskeli-
jahuollon toteutumiseen sekä THL:n seurantakyselystä lukioiden ja ammatillisten oppilaitos-
ten johdolle syksyllä 2012.  
 
THL:n Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa kyselyissä 2010 ja 2012 se-
kä sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä opiskeluterveydenhuollon tilasta 2011. Selvi-
tyksistä kävi ilmi, että oppilaille ja opiskelijoille järjestettävä psykososiaalinen tuki on paran-
tunut peruskoulussa, mutta on edelleen riittämätöntä ja epätasaisesti jakautunutta. 
 
 

4.1. Koulutuksen arviointineuvoston arviointi ammatillisen peruskoulutuksen opiskelu-
huollosta 

 
Koulutuksen arviointineuvosto toteutti vuonna 2009 opetusministeriön toimeksiannosta kat-
tavan arvioinnin ammatillisen peruskoulutuksen opiskeluhuollon tilasta. Arvioinnilla pyrittiin 
saamaan kokonaiskuva ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnasta opiskelijahuollossa 
ja tukemaan järjestäjiä ja opetusviranomaisia opiskeluhuollon kehittämisessä. Arviointi rajat-
tiin koulutuksen järjestäjän opiskelijahuoltoon kuuluvien palveluiden tarjontaan ja saatavuu-
teen, opiskeluterveydenhuoltopalveluiden toimivuuteen osana opiskeluhuoltoa, koulutuksen 
järjestäjän opiskelijahuoltoon ja opiskeluterveydenhuoltoon liittyvään ohjeistukseen, palve-
luista tiedottamiseen ja palveluihin ohjaamiseen sekä opiskeluhuollon suunnitteluun ja kehit-
tämiseen osana koulutuksen järjestäjän muuta toimintaa ja kehittämistä sekä osana sosiaali- 
ja terveystoimen kanssa tehtävää yhteistyötä. (Hyvää vointia. Opiskeluhuollon toteutuminen, 
sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuk-
sen arviointineuvoston julkaisuja 49. 2010, Kouluterveyskyselyn tulokset, Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos 2009). 
 
 

4.1.1. Käsitys opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista 

 
Koulutuksen järjestäjien välillä oli suuria eroja siinä, miten opiskelijahuolto ymmärrettiin ja 
mitä siinä painotettiin. Useat järjestäjät viittasivat opiskeluhuollon palveluissa ammatillisesta 
koulutuksesta annettuun lakiin. Suurin osa järjestäjistä painotti arvoissa ja tavoitteissa opis-
keluhuollon humaanista perustaa ja edellytyksiä, ennaltaehkäisevää toimintaa sekä yhteisöl-
lisyyttä. Vaikka opiskelijahuolto nähtiin nuorten hyvinvoinnin edistämisenä ja syrjäytymistä 
ehkäisevänä toimintana, ennaltaehkäisevää työtä painotettiin kuitenkin melko vähän. Ennal-
taehkäisyn sijaan painopiste oli korjaavassa ja ongelmakeskeisessä toiminnassa. 
 
Kapeimmillaan opiskelijahuollon palvelut ymmärrettiin opinto-ohjaajan työnä ja kunnan ter-
veyskeskuksen terveydenhoitajan muutaman tunnin vastaanottona. Laajimmillaan opiskelu-
huollon palvelujen katsottiin sisältävän sosiaali- ja terveystoimen järjestämät opiskelutervey-
denhuoltopalvelut terveydenhoitaja-, lääkäri- ja psykologipalveluineen sekä koulutuksen jär-
jestäjän tuottamat opinto-ohjaus-, kuraattori-, erityisopettaja-, asuntola- ja koulunkäynnin oh-
jaajapalvelut. Myös kerho- ja vapaa-ajan toiminta, tutortoiminta ja oppilaskunnan ohjaaminen 
ja tukeminen luettiin opiskeluhuollon palveluihin. Laajimmin opiskelijahuoltotyöhön katsottiin 
kuuluvaksi myös yhteistyö ulkopuolisten kumppaneiden kanssa (peruskoulut, sosiaalitoimi, 
työvoimatoimisto, nuorisopalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut ja poliisitoimi, III-sektori 
ja seurakunta). Vain jotkut järjestäjät katsoivat ravitsemis-, asuntola- ja vapaa-
ajanpalveluiden kuuluvan opiskelijahuoltoon. 
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Opiskeluhuollon ensisijaisena tavoitteena pidettiin turvallista ja terveellistä opiskeluympäris-
töä, jolla edistetään opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Myös yksilölli-
syyttä, luottamuksellisuutta, tasavertaisuutta ja varhaista puuttumista korostettiin. Näihin ta-
voitteisiin liittyvät toiminnat oli ohjeistettu koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelman yhtei-
sessä osassa, opiskeluhuollon suunnitelmassa, kodin ja oppilaitoksen yhteistyösuunnitel-
massa, opiskelijan oppaassa ja muissa koulutuksen järjestäjien toimintaohjeissa, esimerkiksi 
palo- ja pelastussuunnitelmissa ja kriisisuunnitelmissa. Joidenkin järjestäjien suunnitelmat 
olivat erittäin kattavat ja ajantasaiset, kun taas osalla järjestäjistä suunnitelmat olivat puut-
teellisia tai puuttuivat kokonaan. Kaikki koulutuksen järjestäjät eivät olleet integroineet opis-
keluhuollon suunnitelmaa opetussuunnitelmaan. 
 
 

4.1.2. Opiskeluhuollon johtaminen ja resurssointi 
 
Opiskeluhuollon johtaminen ja siihen liittyvä ohjaus vaihteli koulutuksen järjestäjän koon, yk-
siköiden määrän ja niiden sijainnin ja toimintakulttuurin mukaan. Hyvistä esimerkeistä ja joh-
tamisen toimintatavoista huolimatta arviointiryhmä näki opiskeluhuollon johtamisen ja johta-
mismenettelyt kokonaisuutena melko hajanaisena ja johtamisen puutteisiin liittyen toiminnan 
melko koordinoimattomana. Esille nousi erityisesti järjestäjien linjausten hajanaisuus, tavoit-
teiden epäselvyys sekä resurssiohjaukseen, opiskeluhuollon henkilöstön kehittämiseen ja tu-
losten seurantaan ja laadun arviointiin liittyvät puutteet. Ongelmana oli myös toimintatapojen 
vähäinen vakiintuminen ja kehittämisdynamiikan puute. Johtamisen ja koordinoinnin vaati-
mukset korostuivat silloin, kun järjestäjällä on useita eri kunnissa sijaitsevia yksiköitä. Yhte-
näisen toiminta- ja palvelukulttuurin luominen oli erityisenä haasteena myös tilanteissa, jois-
sa järjestäjän eri yksiköissä on ennestään syvälle juurtunut yksikkökohtainen toimintatapa. 
 
Arviointi toi esiin, että koulutuksen järjestäjät olivat kohdistaneet paljon taloudellisia ja henki-
siä voimavaroja opiskelijahuoltoon, yhteisöjen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen 2000-luvulla. 
Kouluelämän dramaattiset tapahtumat, viranomaisten esille nostamat tavoitteet ja asiat sekä 
käytännössä vastaan tulleet ongelmat olivat vaikuttaneet järjestäjien toimintaan. Erityisesti 
nousivat esille turvallisuuteen, kiusaamiseen ja keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvät näkökoh-
dat. Arviointiryhmän mielestä koulutuksen järjestäjien toimenpiteet opiskeluhuollon vahvis-
tamiseksi olivat tavoitteiden mukaisia. Voimavaroja suunnattiin opiskelijahuoltoon paljon, 
mutta niiden kohdentumista ja vaikuttavuutta ei seurattu. 
 
 

4.1.3. Opiskeluhuoltoryhmät opiskeluhuollon organisoinnissa ja kehittämisessä 
 
Lähes kaikilla koulutuksen järjestäjillä oli opiskelijahuoltoryhmä, joka toimi eri ammattiryhmi-
en yhteistyöfoorumina ja joka useissa tapauksissa oli kokonaisvastuussa opiskelijahuollosta, 
suunnittelusta ja kehittämisestä ja joka toimi opiskelijoiden asioiden käsittelyfoorumina. 
Opiskelijahuoltoryhmät olivat arvioinnin mukaan vakiinnuttaneet asemansa opiskeluhuollon 
organisoinnissa ja kehittämisessä. 
 
Opiskelijahuoltoryhmien määrät, kokoonpanot ja tehtävät vaihtelivat riippuen organisointita-
vasta ja opiskelijoiden määrästä. Opiskelijahuoltoryhmän koko ja kokoonpano vaihtelivat 
myös saman järjestäjän ylläpitämissä yksiköissä. Useilla niillä järjestäjillä, joilla on useita ja 
eri paikkakunnilla sijaitsevia yksiköitä, oli joka yksikössä oma opiskelijahuoltoryhmänsä. Laa-
jimmillaan joillakin järjestäjillä oli koulutuksen järjestäjän opiskelijahuoltoryhmä, jokaisen toi-
mipaikan opiskelijahuoltoryhmä sekä alueellinen opiskelijahuoltoryhmä. Samalla järjestäjällä 
oli enimmillään 35 opiskelijahuoltoryhmää. Joillakin järjestäjistä ei opiskelijahuoltoryhmää ol-
lut lainkaan.  
 
Joissakin yksiköissä opiskelijahuoltoryhmä koostui opinto-ohjaajasta ja erityisopettajasta ja 
tarvittaessa ryhmäohjaajasta. Opiskelijahuoltoryhmällä oli monissa yksiköissä varsinaisia 
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palveluita linjaava ja kehittävä rooli. Melko laajana ongelmana pidettiin sitä, etteivät koulu-
tuksen järjestäjän strategiset tavoitteet ja linjaukset ohjanneet opiskelijahuoltoryhmän työtä 
eivätkä opiskelijahuoltoryhmätkään määrittäneet toiminnalleen selkeitä tavoitteita. 
 
 

4.1.4. Opiskeluhuollon toimijat ja heidän roolinsa 
 
Vaikka opiskelijahuollolliset asiat liittyvät tiiviisti opettajan työhön ja opetukseen, opettajat 
ovat kuitenkin melko etäällä opiskelijahuoltoon liittyvästä toiminnasta ja sen ytimestä. Kaikis-
sa opiskelijahuoltoryhmissä ei ollut opettaja-asiantuntijaa, joskin opettajilla oli mahdollisuudet 
viedä ongelmallisia asioita opiskelijahuoltoryhmän ratkaistavaksi ja tulla samalla kuulluksi 
yksittäisen opiskelijan asioiden suhteen. 
 
Erityisopetuksen lisääntyminen ammatillisessa koulutuksessa heijastuu arvioinnin mukaan 
myös opiskelijahuoltoon. Erityisopettajien määrä on lisääntynyt, kuten myös erityisopettajien 
yhteistyön tarve opiskelijahuoltoon. Erityisopettajien määrä vaihteli järjestäjittäin. Eroja ilmeni 
myös siinä, miten erityisopettajien asiantuntemusta hyödynnettiin opiskelijahuollossa. Monel-
la koulutuksen järjestäjällä erityisopetuksen voitiin katsoa vastaavan opiskelijoiden tarpeita. 
 
Opinto-ohjaajien rooli oli erittäin keskeinen opiskelijahuollossa, joskin osa järjestäjistä miel-
tää opinto-ohjaajien ja opinto-ohjauksen kuuluvan pedagogisiin ydintoimintoihin. Erityisesti 
korostui opiskelijan ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät näkökohdat ja opiskelijan kasvun tuki 
opiskelun eri vaiheissa kuten myös huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö. Opinto-ohjaajat toi-
mivat myös usein opiskelijahuoltoryhmän koollekutsujina, sihteereinä ja koordinoivat opiske-
luhuoltoa ja siihen liittyvää yhteistyötä. Osa heistä toimi myös opiskelijahuoltoryhmän pu-
heenjohtajana. 
 
Suuri osa järjestäjistä oli onnistunut hyvin opintojen ohjauksen organisoinnissa. Opinto-
ohjaajan opiskelijahuollollinen rooli korostui erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauk-
sessa ja tuessa, poissalojen vähentämiseen ja oppimisvaikeuksiin ja opintojen loppuun saat-
tamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä nivelvaiheisiin liittyvissä toiminnoissa ja siten sillan 
rakentamisessa sekä peruskouluun ja edelleen työelämään koulutuksesta valmistuttua. 
 

4.1.5. Palvelujen saatavuus ja laatu 

 
Opiskelijoiden tarpeissa ja opiskeluhuollon tavoitteissa tapahtuneet muutokset olivat moni-
puolistaneet opiskeluhuollon palveluita ja lisänneet palveluiden kirjoa sekä ammattikuntien ja 
ylipäätään opiskelijahuoltohenkilöstön määrää. Arvioinnista tuli kuitenkin esiin, että opiskeli-
jat tarvitsevat yksilöllisiä palveluita enemmän kuin aiemmin. Lisäksi korostuivat erilaiset yh-
teisölliset ja yhteiskunnalliset tarpeet. Nämä tarpeet olivat niin ikään lisänneet vaatimuksia 
verkostoitumiseen ja eri tahojen yhteistyöhön. Koulutuksen järjestäjät eivät kokeneet hallit-
sevansa opiskeluhuoltoa vain toimimalla yksikön sisällä, vaan tekemällä yhteistyötä monien 
hallintokuntien ja organisaatioiden sekä ammattiryhmien kanssa. 
 
Arvioinnin mukaan opiskelijat olivat eriarvoisessa asemassa opiskelijahuoltopalveluiden suh-
teen. Erot olivat suuria koulutuksen järjestäjien välillä mutta myös saman koulutuksen järjes-
täjän eri toimipisteiden välillä. Opiskeluterveydenhuollon palvelut olivat parantuneet, mutta 
eivät vastanneet opiskelijoiden eivätkä oppilaitosyhteisöjen tarpeita joskin myös erinomai-
sesti toimivia esimerkkejä oli. Eroja ilmeni sekä palveluiden saatavuudessa että niiden laa-
dussa. Erot olivat suuria järjestäjien välillä kuten myös eri kunnissa sijaitsevien yksittäisen 
järjestäjän yksiköiden välillä.  
 
Arvioinnin mukaan sekä kuraattori- että psykologipalveluiden tarve on kasvanut suuresti vii-
meisen kymmenen vuoden aikana opiskelijoiden lisääntyneiden mielenterveys- ja päihdeon-
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gelmien sekä elämänhallintaan liittyvien ongelmien sekä oppimisvaikeuksien vuoksi. Koulu-
tuksen järjestäjien mielestä psykologipalveluiden puute oli lääkäripalveluiden puutteen lisäksi 
yksi suurimmista ongelmista opiskelijahuollossa. Mielenterveyspalveluiden tarve oli suurem-
pi kuin mitä kunnat pystyivät järjestäjille keskimäärin tuottamaan. Ongelmana oli, että opis-
kelijoita ohjataan oman kotikuntansa terveyspalveluihin. Ongelmana oli myös se, ettei kaikil-
le opiskelijoille tehty opintojen alussa terveystarkastusta, vaan osa tyytyi kartoittamaan opis-
kelijoiden terveydentilaa kyselyn avulla. Tätä tietoa kuten ei Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-
toksen terveyskyselyn tuloksiakaan muuteta järjestäjätason tiedoksi ja analysoida palvelui-
den kehittämisen perustaksi. Vaikka koulutuksen järjestäjillä oli epätietoisuutta siitä, kenen 
vastuulla kuraattoripalvelut ovat, monet heistä turvasivat nämä palvelut opiskelijoille. 
 
 

4.2. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys opiskeluterveydenhuollon tilasta 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä 2011 tekemän selvityksen mukaan terveystarkastusti-
lanne ammatillisissa oppilaitoksissa on selvästi parantunut. Terveyskeskuksista 97 prosent-
tia teki terveydenhoitajan terveystarkastuksen 1. vuosiluokalla ja 79 prosenttia lääkärintar-
kastuksen 1. tai 2. opiskeluvuotena. Terveydenhoitajan sairausvastaanotto oli 97 prosentis-
sa ja lääkärin vastaanotto 84 prosentissa terveyskeskuksia. Suuri osa terveyskeskuksista oli 
järjestänyt mielenterveyspalvelut (91 prosenttia), päihdepalvelut (85 prosenttia) ja seksuaali-
terveyden edistämisen palvelut (90 prosenttia). Vaikka palveluja oli tarjolla aika hyvin, oli 
palvelut järjestetty hajanaisesti, eivätkä ne täyttäneet vaatimusta yhtenäisestä kokonaisuu-
desta. Erityisesti mielenterveyspalveluissa oli paljon kehittämisen tarvetta. Opiskelutervey-
denhuollon käytettävissä oli psykologi 80 prosentissa, kuraattori tai muu sosiaalityöntekijä 80 
prosentissa ja päihdetyöntekijä 72 prosentissa terveyskeskuksia.  
 
 

4.3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen selvitykset hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisestä ammatillisissa oppilaitoksissa 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Opetushallituksen kanssa toteutti ammatillisten 
oppilaitosten rehtoreille tai johtajille syksyllä 2012 toisen posti- ja verkkokyselyn hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisestä ammatillisissa oppilaitoksissa (edellinen kysely tehtiin 2008). Ky-
selyyn vastasi 146 oppilaitosta (92 prosenttia). Selvityksen mukaan ammatillisten oppilaitos-
ten opiskelijahuoltopalvelut olivat parantuneet vuoden 2008 tuloksiin verrattuna, vaikka mer-
kittäviä puutteita esiintyi edelleen. Terveydenhoitajan palveluja oli saatavilla lähes jokaisessa 
oppilaitoksessa (95 %) ja lääkärin palveluja 70 %:ssa oppilaitoksista. Psykologin palveluja oli 
käytettävissä 41 %:ssa ja kuraattoripalveluja 71 %:ssa oppilaitoksista. Määrältään psykolo-
gin palveluja oli erittäin vähän, kuraattorin palveluja oli 4,6 tuntia sataa opiskelijaa kohden. 
Psykologin ja kuraattorin palvelut olivat hieman vähentyneet vuoteen 2008 verrattuna. Oppi-
laitoksista reilulla kahdella kolmasosalla oli käytettävissään myös muita opiskelun tuen am-
mattihenkilöiden palveluja tai toimintaa (7,6 tuntia sataa opiskelijaa kohden). 
 
Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet oli kuvattu opetussuunnitelmassa 
81 %:ssa ja vanhempien tai huoltajien vastaavat mahdollisuudet 68 %:ssa oppilaitoksia. 
Käytännössä molempien osallistumismahdollisuudet vaihtelivat. Parhaiten opiskelijat osallis-
tuivat oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa laatimiseen (97 %), oppilaitoksen toi-
minnan arviointiin (90 %) ja ryhmäyttämisen toimintatapojen suunnitteluun (78 %). Yli puo-
lessa oppilaitoksista opiskelijat osallistuivat ammattiosaamisen näyttöjen ajoittamiseen (64 
%), tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden ehkäisyyn (63 %) ja kiusaamisen ja väkivallan 
ehkäisemiseen ja sovitteluun (61 %). Oppilaitoksen hyvinvointiohjelman laatimiseen opiskeli-
jat osallistuivat vain neljänneksessä oppilaitoksista. Huoltajien osallistuminen oli melko vaa-
timatonta. Reilussa kolmanneksessa oppilaitoksista he osallistuivat kodin ja koulun yhteis-
työn suunnitteluun ja neljänneksessä yhteisöllisyyttä edistävien toimintatapojen suunnitte-
luun. 
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Vuonna 2012 oma opiskelijahuoltoryhmä oli 99 %:lla ammatillisista oppilaitoksista. Niistä 
kerran kuukaudessa kokoontui 47 %, tätä harvemmin 25 % ja kerran viikossa 12 %. Ko-
koonpanoon kuului rehtori 49 %:ssa, apulaisrehtori 44 %:ssa, opinto-ohjaaja 86 %:ssa ja 
terveydenhoitaja 91 %:ssa. Opettajajäsen kuului ryhmään 46 %:ssa, erityisopettaja 67 
%:ssa, kuraattori 67 %:ssa, psykologi vain 19 %:ssa ja opiskelija 10 %:ssa. Opiskelijahuolto-
ryhmien työajasta jakautui puolet tai enemmän yksittäisen opiskelijan asioihin 67 %:ssa op-
pilaitoksista. Suurin osa opiskelijahuoltoryhmistä käytti alle puolet työajastaan opiskeluyhtei-
sön yleiseen hyvinvointiin ja opetuksen tukeen. Vain 18 % ryhmistä käytti ajastaan puolet tai 
enemmän yhteisölliseen työhön. Moniammatillisen opiskelijahuoltotyön oman toiminnan ar-
viointiin ja kehittämiseen käytettiin hyvin vähän työpanosta. 
 
 
 
5. Opiskeluhuollon voimassa oleva lainsäädäntö  
 
 
Oppilas- ja opiskelijahuolto, jatkossa opiskeluhuolto, kuuluu sekä opetustoimen että sosiaali- 
ja terveystoimen alaan. Sektorirajat ylittävä yhteistyö edellyttää eri toimialojen lainsäädännön 
tuntemusta. Kutakin toimialaa ohjaa oma lainsäädäntönsä, minkä vuoksi opiskeluhuoltoakin 
on kehitetty eriytyneesti. 2000-luvun lainsäädännön muutokset ovat tuoneet mukanaan tar-
kennuksia opiskeluhuoltotyön ja siihen liittyvän yhteistyön tekemiseen niin palveluista vas-
taavassa kunnassa kuin koulutuksen järjestäjän toiminnassakin. Opetussuunnitelmien ja tut-
kinnon perusteiden uudistukset ovat myös edellyttäneet eri toimijoiden entistä tiiviimpää yh-
teistyötä. 
 
Koululakien lisäksi oppilas- ja opiskeluhuoltoa säätelevät lastensuojelulaki (417/2007), ter-
veydenhuoltolaki (1326/2010) ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opis-
keluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 
(338/2011). Muita keskeisiä lakeja ovat hallintolaki (434/2003), henkilötietolaki (523/1999), 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki), laki potilaan asemasta 
ja oikeuksista (785/1992), laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), laki sosiaali-
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, sosiaalihuollon asiakaslaki). Myös 
nuorisolaissa (72/2006 ja siihen tehdyt muutokset 2010 ja 2013) on opiskeluhuoltoon linkitty-
viä säädöksiä.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja viisi aluehallintovirastoa 
seuraavat ja valvovat terveydenhuoltolain, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevan ase-
tuksen sekä lastensuojelulain toteuttamista. Aluehallintovirasto ohjaa, seuraa ja arvioi opis-
keluhuollon, turvallisuuden ja opiskelijan oikeusturvan toteutumista esi- ja perusopetuksessa 
sekä toisen asteen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Tietosuojavaltuutettu ohjaa ja 
valvoo henkilötietolain toteutumista. 
 
 

5.1. Laki ammatillisesta koulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta 
 
Perusopetuslakia (628/1998), lukiolakia (629/1998) ja lakia ammatillisesta koulutuksesta 
(630/1998) muutettiin vuonna 2003 oppilas- ja opiskeluhuollon säännösten osalta. Lakiuu-
distuksen yhteydessä oppilas- ja opiskelijahuolto määriteltiin lainsäädännön tasolla ensim-
mäistä kertaa: oppilas- ja opiskelijahuolto on oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän 
fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja 
niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. 
 
Ammatillista koulutusta koskien opiskelijahuollosta säädetään ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain (6301998) 37a §:ssä. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 13 ja 14 §:ssä 
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säädetään perusopetuslain ja lukiolain sääntelyä vastaavasti opiskelijahuoltoon liittyvien ky-
symysten huomioimisesta opetussuunnitelman perusteiden ja opetussuunnitelman laadin-
nan yhteydessä. Lain 28 §:n 2 momentissa säädetään perusopetuslakia ja lukiolakia vastaa-
vasti opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijahuolto kattaa sekä 
ammatillisen peruskoulutuksen että ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:ssä tarkoi-
tetut valmistavat ja valmentavat koulutukset. 
 
Ammatillisessa koulutuksessa ei ole tällä hetkellä perusopetuksen tavoin subjektiivista oike-
utta opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin. Ammatillisessa koulutuksessa opis-
kelijoille annettavasta opiskeluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolain 17 §:ssä ja 
opiskelijoiden sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi tarvittavista palveluista 
lastensuojelulaissa (417/2007). Lain mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, 
että opiskelijalle annetaan tieto hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaali-
huollon palveluista ja hänet ohjataan tarvittaessa hakeutumaan näihin palveluihin. 
 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 38 §:n 1 momentin mukaan erityisopetusta saa-
valla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opiskelija-
huollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin. Vammaisille opiskelijoille järjestettävistä 
muista palveluista ja tukitoimista säädetään erikseen. 
 
Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki muuttui ns. SORA-lainsäädännön tullessa voi-
maan 1.1.2012 lukien. Uusien säännösten tavoitteena oli parantaa turvallisuutta koulutuk-
sessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia 
puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuusky-
symyksiin. SORA-säännöksillä tarkennettiin opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja kurinpitoa 
koskeva säännöksiä sekä lisättiin lakiin opiskeluoikeuden peruuttamista ja opiskelijoiden 
huumausainetestausta koskevat säännökset. SORA-lainsäädäntöön liittyvät tavoitteet ja ter-
veydentilaan liittyvien vaatimusten täsmentäminen korostavat opiskelijahuollon ja sen osana 
opiskeluterveydenhuollon merkitystä ammatillisessa koulutuksessa. 
 
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 11 §:n 5 kohdan mukaan laissa 
tarkoitettuun koulutukseen sovelletaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 28 §:n 
säännöksiä turvallisesta opiskeluympäristöstä sekä 37 a §:n säännöksiä opiskelijahuollosta. 
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun koulutukseen sovelletaan 
myös ammatillisen koulutuksen SORA-säännöksiä.  
 
 

5.2. Terveydenhuoltolaki 
 
Kansanterveyslain osittain korvannut Terveydenhuoltolaki (1326/2010) säätelee kunnan jär-
jestämisvastuuseen kuuluvan terveydenhuollon toteuttamista ja sisältöä. Terveydenhuoltola-
ki määrittää siis myös lastenneuvolapalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon jär-
jestämistä ja sisältöä. Terveydenhuoltolaki tuli voimaan toukokuussa 2011 ja samaan aikaan 
annettiin Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 
sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011). Asetuksessa ko-
rostetaan koko perheen hyvinvoinnin huomioimista niin neuvola- kuin opiskeluterveyden-
huollon palveluissa.  
 
Palvelujen järjestämiseksi kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on hyväk-
syttävä yhtenäinen toimintaohjelma neuvolatoimintaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon 
sekä lasten ja nuorten ehkäisevään suun terveydenhuoltoon. Toimintaohjelma on laadittava 
yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa. 
 
Terveydenhuoltolain 17 §:n 1 momentin mukaan kunnan perusterveydenhuollon on järjestet-
tävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista perus-
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koulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille heidän ko-
tipaikastaan riippumatta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työharjoittelun 
aikainen terveydenhuolto. 
 
Neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäise-
västä suun terveydenhuollosta annetun valtioneuvostonasetuksen (338/2011) 3 §:ssä on 
täsmennetty, että oppilaitoksia, joiden opiskelijoille kunnan on järjestettävä opiskelutervey-
denhuollon palvelut, ovat muun muassa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tar-
koitetut oppilaitokset, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilai-
tokset, lukiolaissa tarkoitetut oppilaitokset sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 
(632/1998) 2 §:n 3 ja 5 momentissa tarkoitetut oppilaitokset eli kokopäiväistä opetusta anta-
vat kansanopistot ja liikunnan koulutuskeskukset.  
 
Terveydenhuoltolain 17 §:n 2 momentin mukaan opiskeluterveydenhuolto on osa opiskelija-
huoltoa ja siihen sisältyvät:  

1) oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhtei-
sön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein 
2) opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistämi-
nen, johon sisältyvät lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille kaksi määräaikais-
ta terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mu-
kaan 
3) terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille, mielenterveys- ja 
päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto mukaan lukien 
4) opiskelijoiden erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä 
opiskelijoiden tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen. Opis-
keluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työharjoittelun aikainen terveydenhuolto.  
 

Kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterveydenhuoltoa järjestäessään toimittava yh-
teistyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskelijahuolto- ja opetus-
henkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Kunnan perusterveydenhuollosta vas-
taavan viranomaisen on osallistuttava lukiolain 11 §:n sekä ammatillisesta koulutuksesta an-
netun lain 14 §:n mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen siltä osin kuin se koskee opis-
kelijahuoltoa sekä koulun tai oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä. 
 
Neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäise-
västä suun terveydenhuollosta annetulla valtioneuvoston asetuksella (338/2011) vahviste-
taan kouluterveydenhuoltoa osana oppilashuoltoa ja opiskeluterveydenhuoltoa osana opis-
kelijahuoltoa. Kunnan on järjestettävä asetuksen mukaiset määräaikaiset terveystarkastuk-
set ja suun terveystarkastukset oppilaille ja opiskelijoille, tarpeen mukaiset erikoistutkimukset 
kouluterveydenhuollossa sekä yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaista terveysneu-
vontaa. Asetus vahvistaa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä.  
 
 

5.3. Lastensuojelulaki 
 
Uusi lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan vuoden 2008 alusta. Lain 8 §:n mukaan 
kunnan on sosiaali- ja terveydenhuoltoa, koulutointa sekä muita lapsille, nuorille ja lapsiper-
heille tarkoitettuja palveluja kehittäessään huolehdittava siitä, että näiden palvelujen avulla 
tuetaan huoltajia lasten kasvatuksessa ja kyetään saamaan selville lasten, nuorten ja lapsi-
perheiden erityisen tuen tarve. Kunnan on järjestettävä tarvittaessa erityisen tuen tarpeessa 
olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Palveluja kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin.  
 
Kunnassa tulee eri viranomaisten yhteistyönä seurata ja edistää lasten ja nuorten hyvinvoin-
tia (7§). Lain 12 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava suunni-
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telma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja ke-
hittämiseksi. Suunnitelma on hyväksyttävä kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetta-
va vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon laadittaessa 
kuntalain (365/1995) mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa. 
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 

1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 
2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä 
toimista ja palveluista 
3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa 
4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista 
5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta 
lastensuojelun palvelujärjestelmästä 
6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja 
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä 
7. suunnitelman toteuttamisesta ja seuraamisesta. 

 

5.4. Nuorisolaki 

 
Nuorisolain 3. luvussa ovat kuntien nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevat säädökset. Ko. luvun 
säädöksillä on vahva linkitys myös opetustoimeen ja oppilaitoksiin mm. monialaisen yhteis-
työn ja etsivän nuorisotyön osalta. 
 

5.4.1. Monialainen yhteistyö (3 luku 7a §) 

 
Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon ke-
hittämistä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat ope-
tus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi ver-
kostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia. Verkosto toimii 
vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kunnat voivat koota 
myös yhteisen verkoston. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita. 
 
Nuorille suunnattujen palvelujen keskinäisen toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi 
nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on: 
1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta 
paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi 
2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena 
palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus 
3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tar-
vittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi ja 
4) edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnitte-
lemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. 
 

5.4.2. Etsivä nuorisotyö (3 luku 7b §) 

 
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sel-
laisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään 
sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti 
perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. 
 
Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpa-
nosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö. Etsivällä 
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nuorisotyöntekijällä on oltava riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä. 
Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai useammat kunnat yhdessä. Kunta voi järjestää 
etsivää nuorisotyötä hankkimalla palveluja myös nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, jol-
loin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti. 
 

5.4.3. Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten (3 luku 7c §) 

 
Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on nuoren suostumus, jollei 
tässä laissa tai muualla toisin säädetä. 
 
Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, 
luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti: 
1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka 
ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin 
2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää 
opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa 
3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuo-
resta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen 
takia tai joka keskeyttää palveluksen. 
 
Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat taikka siviilipalveluskeskus voi jättää 
tiedot 2 momentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos se arvioi käytettävissään olevi-
en tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettu-
na, ettei nuori ole 7b §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa. 
 

5.4.4. Nuorten osallistuminen ja kuuleminen (3 luku 8 §) 

 
Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -
politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asi-
oissa. 
 
 
 
6. Oppilas- ja opiskelijahuollon uudistuvat säädökset 
 
 
1.8.2014 voimaan tulevalla oppilas- ja opiskelijahuoltolailla pyritään vaikuttamaan erityisesti 
toisen asteen opiskeluhuollon palveluihin, sillä lain tavoitteena on turvata toisen asteen opis-
kelijoille vastaavat opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut kuin esi- ja perusasteen 
oppilaille. Opiskeluhuoltolaissa ei ole palvelujen mitoitussuosituksia, mutta sen sijaan sää-
dökset opiskeluhuoltopalvelujen saavutettavuudesta ja opiskeluhuollon terveydenhoitajan, 
kuraattorin, psykologin ja lääkärin tavoitettavuudesta. Opiskeluhuoltolain valmistelijoiden 
mukaan lakiin on kirjattu palvelujen saatavuudelle määräajat, koska ne on todettu tehok-
kaaksi keinoksi terveydenhuollon muiden palvelujen saatavuuden turvaamisessa. (Marjaana 
Pelkonen, STM, 6.2.2014). 
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6.1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain valmistelutyön perusta ja vaiheet 

Opiskeluhuoltolain lähtökohtana ovat lapsen oikeudet, jotka on kirjattu Yhdistyneiden kansa-
kuntien lastenoikeuksien sopimukseen, joka on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ih-
misoikeussopimus. Lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakunti-
en yleiskokouksessa vuonna 1989 ja Suomi allekirjoitti sen vuonna 1991. Sopimuksen mu-
kaan kaikki lapset ovat tasa-arvoisia, kaikilla lapsilla on oikeus hyvään elämään ja kaikkien 
lasten näkemykset on otettava huomioon. 
 
Lastenoikeuksien sopimus velvoittaa Suomessa valtiota, kuntia, lasten vanhempia ja muita 
aikuisia. Vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa huolenpidosta ja kasva-
tuksesta. Tarvittaessa heillä on oikeus saada tukea ja ohjausta tähän tehtävään. Viran-
omaisten on puolestaan kaikissa lasta koskevissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioi-
tava niiden vaikutuksia lapseen, otettava huomioon lapsen etu ja näkemykset sekä myös 
kuunneltava lapsen mielipiteitä.  
 
Sopimus määrittelee lapsille kuuluvat oikeudet. Sen tärkein tavoite on perusoikeuksien kuten 
terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille kaikkialla maail-
massa. Sopimuksen sisältö voidaan tiivistää kolmeen keskeiseen teemaan, joiden mukaan 
lapsella on oikeus: 

1. saada erityistä suojelua ja hoivaa (protection), 
2. saada riittävä osuus yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä 
3. osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksente-
koon (participation). 

 
Työ uuden 1.8.2014 voimaan tulevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) valmiste-
lemiseksi käynnistyi jo vuonna 2005, jolloin sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän 
selvittämään oppilas- ja opiskeluhuollon tilaa. Vuonna 2006 työryhmä esitti, että oppilas- ja 
opiskeluhuoltoa koskevat säädökset koottaisiin yhteen lakiin. Lisäksi työryhmä ehdotti oppi-
lashuollon palveluiden organisointia ja tuottamista tarkasteltavaksi ja suunniteltavaksi omana 
palvelukokonaisuutenaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. Suosituksen 
pohjalta opetusministeriö käynnisti alkuvuodesta 2007 esi- ja perusopetuksen oppilashuollon 
kehittämistoiminnan osana kouluhyvinvoinnin edistämisen toimenpidekokonaisuutta. (STM 
selvityksiä 2006:33).  
 
Hallituksen esityksen (HE 67/2013) valmistelu oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi perustuu em. 
työryhmän ja sen työtä jatkaneen, sosiaali- ja terveysministeriön asettaman uuden työryh-
män toimenpide-ehdotuksiin (STM selvityksiä 2009:34). Molempien työryhmien ehdotukset 
olivat laajalla lausuntokierroksella.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä virkamiestyöry-
mässä valmisteltiin vuonna 2010 opiskeluhuoltolaiksi kaksi mallia, joista toinen suppea ja 
toinen laaja. Kummassakin mallissa esitettiin hajanainen lainsäädäntö koottavaksi yhteen la-
kiin. Uusi opiskeluhuoltolaki on ns. laajan mallin mukainen. Suppean mallin mukaan psy-
kososiaalista tukea ei olisi laajennettu toiselle asteelle. Suppeassa mallissa ei myöskään 
säädetty velvollisuutta asettaa opiskeluhuoltoryhmää. Laajan lausunto- ja kuulemiskierrok-
sen jälkeen virkamiestyöryhmä valmisteli lainsäädäntöä ns. laajan mallin pohjalta.  
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, jatkossa opiskeluhuoltolaki (1287/2013), kokoaa yhteen la-
kiin nykyisin hajallaan olevat oppilas- ja opiskeluhuoltoa koskevat säännökset. Uusi laki ulot-
taa opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut koskemaan myös lukioiden ja ammatilli-
sen peruskoulutuksen opiskelijoita, joten heillä on jatkossa subjektiivinen oikeus saada opis-
keluhuoltolain mukaiset kuraattori- ja psykologipalvelut.  
 
Lain johdosta on myös koululakeihin säädetty muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.8.2014. 
Vuoden 2014 alusta tulivat jo voimaan ns. koulurauhaa turvaavat säädösmuutokset koulula-
keihin.  
 
 

6.2. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain keskeiset säädökset 
 

6.2.1. Yleiset säännökset 
 
Opiskeluhuoltolaissa säädetään 1 luvun 1 §:n mukaan:  

 perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetussa opetuksessa olevan opiskelijan sekä  

 lukiolaissa (629/1998) ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) 
tarkoitetussa koulutuksessa olevan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon. 

 
Opiskeluhuoltolakia ei sovelleta (1 luku 1 §):  

 ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 §:n 4 momentissa tarkoitettuun yksi-
tyisopiskelijaan 

 ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetussa koulu-
tuksessa olevaan opiskelijaan eikä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 
§:ssä tarkoitetussa oppisopimuskoulutuksessa olevaan opiskelijaan, jos oppisopi-
muskoulutuksena järjestetään näyttötutkinnon suorittamiseen valmistavaa koulutusta 
tai sellaista lisäkoulutusta, joka ei johda tutkintoon. 

 
Opiskeluhuoltolain tarkoituksena on (1 luku 2 §): 

 edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä 
ongelmien syntymistä 

 edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turval-
lisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yh-
teistyötä 

 turvata varhainen tuki sitä tarvitseville 

 turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saata-
vuus ja laatu sekä 

 vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena 
ja monialaisena yhteistyönä. 
 

Opiskeluhuollon kokonaisuus (1 luku 3 §) 

 Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen tervey-
den sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyk-
siä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.  

 Lain tarkoittamaa opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuol-
to, että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetusta laissa tarkoitettu opiske-
lijahuolto.  

 Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhtei-
söä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilö-
kohtaisen opiskeluhuoltoon.  
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 Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman 
mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja ku-
raattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. 

 Opiskeluhuoltoa on lain mukaan toteutettava opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoi-
men monialaisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa 
muiden yhteistyötahojen kanssa. 

 
 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto (1 luku 4 §)  

 Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, 
joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, ter-
veyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympä-
ristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa to-
teuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat.  

 Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuolto-
palveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä 
opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen välistä 
yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön 
hyvinvoinnista. 

 
Yksilökohtainen opiskeluhuolto (1 luku 5 §) 

 Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa yksittäiselle opiskelijalle 
annettavia: 
1) koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja 
2) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja 
3) monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa 
4) ja 10 §:ssä tarkoitettuja koulutuksen järjestäjän järjestämiä sosiaali- ja terveys-

palveluja 
5) Monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan 14 § 4 momentissa tar-

koitetussa monialaisessa asiantuntijaryhmässä ja siitä laaditaan opiskeluhuolto-
kertomus siten kuin 20 §:ssä säädetään. 

 
Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto (1 luku 6 §) 

 Opetussuunnitelman mukaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla 
tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppi-
misympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä se-
kä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia.  

 Opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnis-
tetaan, lievennetään ja ehkäistään mahd. varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuk-
sia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.  

 Opetuksen toteuttamisesta ja oppimisen tukitoimista säädetään tarkemmin koulutus-
ta koskevissa laeissa ja niiden perusteella laadituissa opetussuunnitelmien perus-
teissa. 

 
Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut (1 luku 7 §) 

 Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraatto-
rin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: 
1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden 

perheiden ja muiden läheisten kanssa 
2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalista ja psyykkisiä 

valmiuksia 
(Tämän §:n lähtökohta on lastensuojelulaissa) 
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Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto (1 luku 8 §) 
 
Kouluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 16 §:n koulutervey-
denhuoltoa ja opiskeluterveydenhuollolla saman lain 17 §:n mukaista opiskeluterveydenhuol-
toa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. 
 
Terveydenhuoltolain mukaisilla koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla: 

 edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja opiskeluympäristön terveel-
lisyyttä ja turvallisuutta 

 edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja 
opiskelukykyä 

 tunnistetaan varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki sekä ohjataan hoi-
toon ja tutkimuksiin  
 

Opiskeluterveydenhuolto sisältää opiskelijan terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, jotka on jär-
jestettävä yhtenäisenä kokonaisuutena. 

 
 

6.2.2. Opiskeluhuollon järjestäminen 
 
Järjestämisvastuu (2 luku 9 §) 

 Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuol-
tosuunnitelma toteutuu.  

 Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiskeluhuolto yhteistyössä opetustoimen ja 
sosiaali- ja terveystoimen vastuuviranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta 
muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. 

 Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen 
järjestämisestä alueellaan sijaitsevien … oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipai-
kastaan riippumatta.  

 Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä 
terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti (alueellaan sijaitsevien oppilaitosten 
opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta).  

 Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen ja 
koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalle 
maksutonta lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. 

 
Opetuksen ja koulutuksen tueksi järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut erityisoppilaitok-
sissa (2 luku 10 §) 
 
Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus (2 luku 11 §) 

 Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijoilla ja heidän huoltajillaan on tieto 
oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta.  

 Oppilaitoksen henkilökunnalla on velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan tarvitse-
miaan opiskeluhuollon etuuksia ja palveluja. 

 
Opiskeluhuolto lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa (2 luku 12 §)  
 

 Lastensuojelulain (417/2007) 12 §:ssä tarkoitettuun lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelmaan, josta vastaa oppilaitoksen sijaintikunta, on kirjattava: 

 opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet 

 arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuolto-
palveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta 

 toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhais-
ta tukea 
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 tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laa-
dunarvioinnista 

 
Opiskeluhuoltosuunnitelma (2 luku 13 §) 

 Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja 
kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. 

 Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma  

 on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän 
huoltajiensa kanssa  

 voi olla myös kahden tai useamman oppilaitoksen yhteinen 

 on tarkistettava vuoden kuluessa siitä kun 12 §:ssä tarkoitettu lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu 

 Opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattava 

 arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuol-
topalveluista 

 oppilaitosyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi ja 
tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi 

 yhteistyön järjestäminen opiskelijoiden ja heidän perheidensä sekä oppilaitok-
sessa työskentelevien ja muiden opiskelijoiden hyvinvointia tukevien tahojen 
kanssa 

 suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirin-
nältä (=häirintäsuunnitelma) 

 toimenpiteet opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi 
(omavalvonta) 

Koulutuksen järjestäjän on seurattava oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumis-
ta. 

Opetushallitus antaa opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteissa määräykset opiskeluhuol-
tosuunnitelman laatimisesta.  
 
Opiskeluhuoltoryhmät (2 luku 14 §) 

 Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämi-
sestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä, 
joka voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen taikka sille 
asetetut tehtävät voi hoitaa muu tehtävään soveltuva ryhmä. (KJ päättää jäsenistä – 
laissa ei määräyksiä). 

 Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioin-
nista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Oppilaitoskoh-
taista opiskeluhuoltoryhmää johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja. 

 Muilta osin koulutuksen järjestäjä päättää yhteistyössä opiskeluhuollon palveluja tuot-
tavien tahojen kanssa tarkemmin opiskeluhuoltoryhmien kokoonpanosta, tehtävistä 
ja toimintatavoista. 

 Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opis-
keluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti 
koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan ni-
metä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvi-
oida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asi-
antuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 

 Kun käsitellään yksittäistä opiskelijaa koskevaa asiaa tai opiskelijaryhmää koskevaa 
asiaa siten, että yksittäisten opiskelijoiden henkilöllisyys on tunnistettavissa, on otet-
tava huomioon, mitä 18 ja 19 §:ssä säädetään. 

 Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan sa-
lassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään. 
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6.2.3. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen 

 
Oikeus saada opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja (3 luku 15 §) 
 

 Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskelu-
huollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen 
työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. 

 Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai 
seuraavana työpäivänä. 

  
Yhteydenotto opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen saamiseksi (3 luku 16 §) 

 Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvio, että opiskelijan opiskeluvaike-
uksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi tai poistamiseksi 
tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipy-
mättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa 
ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. 

 Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, opiskelijalle on annettava tieto 
yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella yhteydenottoon liittyvistä syistä 15 §:n § 
momentissa säädetyssä määräajassa.  

 Opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle on annettava tieto yhteyden-
otosta. 

 Opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle on annettava tieto yhteyden-
otosta. 
 

Terveydenhoitajan ja lääkärin tavoitettavuus koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa (3 luku 
17 §) 

 Terveydenhoitajan työaika on järjestettävä siten, että opiskelijan voi tarvittaessa 
päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta  

 Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi 
yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. 

 
Opiskelijan ja hänen laillisen huoltajansa asema koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa (3 lu-
ku 18) 

 Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. 

 Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa 
osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn.   

 Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. 
 
Yksittäistä opiskelijaa koskevan opiskeluhuoltoasian käsittely (3 luku 19 §) 

 Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntija-
ryhmässä perustuu opiskelijan tai, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan 
suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumukseen.  

 
Opiskeluhuollon kertomukset (3 luku 20 §)  
 

 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot 
kirjataan opiskeluhuollon kertomuksiin siten kuin tässä pykälässä säädetään.  

 potilaskertomus  opiskeluterveydenhuollon yksilötapaamisissa kertyvät opiske-
lijan tiedot/ asiakastiedot koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö ja ter-
veydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat 

 opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomus opiskeluhuollon kuraattorin yksilö-
tapaamisissa kertyvät opiskelijan tiedot/ asiakastiedot opiskeluhuollon kuraatto-
rit kirjaavat 
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 opiskeluhuoltokertomus  tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asian-
tuntijaryhmässä kertyvät välttämättömät opiskelijaa koskevat tiedot  asiantunti-
jaryhmän nimeämä vastuuhenkilö kirjaa, myös muu jäsen voi tehdä kirjauksia 

 

 Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi 
ja siihen kirjataan yksittäisen opiskelijan: 
1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaa-
valtaisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot; 
2) asian aihe ja vireillepanija; 
3) opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet; 
4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallis-
tuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteut-
tamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot; 
5) toteutetut toimenpiteet; 
6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-
asemansa. 
Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on 
lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovu-
tettu. 

 
Opiskeluhuollon rekisterit (3 luku 21§)  

 Koulutuksen järjestäjä ylläpitää rekisterinpitäjänä monialaisen yksilökohtaisen opiske-
luhuollon rekisteriä (=opiskeluhuoltorekisteri), johon tallennetaan oppilaitoksen toteut-
tamassa monialaisessa yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa laadittavat opiskeluhuol-
tokertomukset sekä muut siihen liittyvissä tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä 
opiskelijaa koskevat asiakirjat. 

 Rekisterinpitäjän on nimettävä rekisterille vastuuhenkilö. 

 Vastuuhenkilö määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet sanottuun rekisteriin tal-
lennettaviin tietoihin.  

 Opiskeluhuollon potilasrekisteriä ja opiskeluhuollon kuraattorin asiakasrekisteriä yllä-
pitää palvelun järjestänyt kunnan toimielin. 

 Tietojen luovutus tietoon oikeutetulle on mahdollista suojatun teknisen käyttöyhtey-
den avulla. Tietojen on suojaus ja salaus ehdotonta. 

 
 

6.2.4. Ohjaus ja valvonta 

 
Valtakunnallinen ohjaus (4 luku 24 §), seuranta ja arviointi (4 luku 25 §) 
 
Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön sekä opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista ja opetus-
toimeen kuuluvan opiskeluhuollon tavoitteista päätetään osana opetussuunnitelman perus-
teita.  

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaa ja kehittää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa 7 
ja 8 §:ssä tarkoitettuja opiskeluhuoltopalveluja. 
 
Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraavat yhteistyössä opiskeluhuollon to-
teutumista ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti. 
 
Koulutuksen järjestäjän on arvioitava opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta yhteis-
työssä kunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä osallistuttava ulko-
puoliseen opiskeluhuoltoa koskevaan arviointiin.  
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Opiskeluhuollon valvonta (4 luku 26 §) 
 
Koulutuksen järjestä vastaa yhteistyössä oppilaitoksen sijaintikunnan opetustoimen ja sosi-
aali- ja terveystoimen kanssa opiskeluhuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. 
 
Aluehallintovirastolla on oikeus oma-aloitteisesti ottaa tutkittavaksi, onko koulutuksen järjes-
täjä järjestänyt 6 §:ssä säädetyn opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon tämän lain 
mukaisesti. 
 
 
 
7. Opiskeluhuollon järjestämistä koskevat määräykset tutkintojen perusteissa 

 
 
7.1. Voimassa olevat määräykset 

 
Opetushallitus tarkisti vuosina 2006-2010 kaikkien ammatillisten perustutkintojen tutkintojen 
perusteet sekä maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen ja vammaisten opiskelijoiden 
valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen perusteet. Samalla tutkintorakennetta 
tarkistettiin. Tutkinnon perusteissa on myös määräykset opinto-ohjauksesta, henkilökohtai-
sesta opiskelusuunnitelmasta, erityisopetuksen järjestämisestä, henkilökohtaisen opetuksen 
järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS), kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä ja 
opiskelijahuollon järjestämisestä. 
 
Opetushallitus muutti kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteita (opetussuunnitelman 
ja näyttötutkinnon perusteita) 23.12.2011 annetulla määräyksellä liittyen ns. SORA -
lainsäädännön tuomiin muutoksiin. Määräykset tulivat voimaan 1.1.2012 alkaen.  
 
Ammatillisten perustutkintojen tutkintojen perusteissa opiskelijahuolto linjataan opiskelijoiden 
kokonaisvaltaisesta - fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta - hyvinvoinnista huolehtimi-
seksi. Uudistettujen tutkinnon perusteiden mukaan opiskeluhuollon tavoitteena on luoda tur-
vallinen ja terveellinen opiskeluympäristö ja edistää oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyttä, hyvin-
vointia ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on tukea opiskelijaa sekä säilyttää oppilaitosyhteisön toi-
mintakyky fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta sekä hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Opis-
keluhuollon tulee edistää oppimisvaikeuksien ja opiskelijan terveydentilasta tai toimintakyvyn 
muutoksista johtuvien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista se-
kä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä. Nuorten opiskelijoiden kohdalla koulutuksen järjes-
täjän on tehtävä yhteistyötä huoltajien kanssa. 
 
Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa opiskeluhuollon tavoitteiden saavuttamista antamalla 
opetussuunnitelmassaan toimintaohjeita, jotka edistävät opiskelijoiden terveyttä ja turvalli-
suutta, erilaisten ongelmien varhaista tunnistamista ja niiden syntymisen ennaltaehkäisyä. 
Koulutuksen järjestäjän tulee antaa ohjeita oppilaitosyhteisön toimintaan liittyvien asioiden 
hoitamisesta, kuten opiskelijan opetukseen osallistumisesta, opinnoissa edistymisen seu-
rannasta ja oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa asumisesta. 
 
Koulutuksen järjestäjän tulee laatia yhteistyössä opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon 
toimijoiden kanssa tupakointia, nuuskaamista sekä päihteiden ja huumeiden käyttöä ennalta 
ehkäiseviä toimintaohjeita. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 34 a §:n 3 momentin 
mukaisesti koulutuksen järjestäjän tulee yhteistyössä opiskeluhuollon toimijoiden kanssa laa-
tia kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongel-
miin puuttumiseksi. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla kriisisuunnitelma ja toimintaohjeet 
myös kiusaamisen, häirinnän, käyttäytymishäiriöiden, väkivallan, tapaturmien, onnettomuuk-
sien ja kuolemantapauksien varalta. Koulutuksen järjestäjän tulee seurata opiskeluhuollon 
toteutumista ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Opiskelijoita tulee rohkaista osallistumaan 
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ja vaikuttamaan oman oppilaitosyhteisönsä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Kai-
killa opiskelijoiden kanssa oppilaitosyhteisössä työskentelevillä on vastuuta opiskelijahuol-
losta. Moniammatillisen opiskelijahuoltohenkilöstön tehtävänä on opiskeluhuollon palvelui-
den koordinointi ja kehittäminen. 
 
Opiskeluhuoltoa koskevat opetussuunnitelman osat tulee laatia yhteistyössä oppilaitoksen 
sijaintikunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoa hoitavien viranomaisten tai mui-
den tahojen kanssa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelmaa laadit-
taessa ottaa huomioon kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa terveyden-
huoltolain ja lastensuojelulain velvoitteet opiskeluhuollon palveluiden järjestämisessä. Sa-
malla tulee sopia syrjäytymistä ehkäisevästä toiminnasta sekä opiskeluterveydenhuollon ja 
psykososiaalisen tuen asiantuntijapalveluiden järjestämisestä. Palveluiden kehittämisessä 
tulee hyödyntää opiskelijoiden palautetta. 
 
Ammatillisen koulutuksen aikana opiskelijalle tulee tiedottaa ohjauksen ja opiskeluhuollon to-
teutuksesta, eri hallinnonalojen palveluista, paikallisista tukiverkostoista ja tutkintokohtaisista 
terveydentilavaatimuksista, toimintakyvystä sekä muista opintoihin liittyvistä edellytyksistä. 
Työssäoppimisen työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvistä asioista tulee tiedottaa opiskeli-
jan lisäksi alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että 
opiskelijat tuntevat oppilaitoksessa noudatettavat järjestyssäännöt. Opiskelijan omaa vastuu-
ta tulee korostaa oppilaitoksen sääntöjen ja muiden ohjeiden noudattamisessa. 
 
 

7.2. Opiskeluhuoltolain edellyttämät muutokset opetussuunnitelmien ja tutkintojen perus-

teisiin  

 
Opetushallitus on päättänyt 7.3.2014 opiskeluhuoltolain edellyttämistä muutoksista opetus-
suunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin.  
 
Määräyksellä 10/011/2014 muutetaan kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteista 
(opetussuunnitelman ja näyttötutkintojen perusteet) luvun 8 Muut määräykset kohta 8.7 
Opiskelijahuolto. 
 
Määräyksellä 11/011/2014 muutetaan valmistavien ja valmentavien koulutusten opiskelu-

huoltoa koskevat määräykset. Muutetut määräykset koskevat seuraavien koulutusten ope-

tussuunnitelmien perusteita:  

 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, luku 5 Muut Määräyk-

set kohta 5.5 Opiskelijahuolto ja moniammatillinen yhteistyö 

 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa 

peruskoulutuksessa, luku 6, kohta 6.7 Opiskelijahuolto ja moniammatillinen yhteistyö 

 Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, luku 5, Muut 

määräykset kohta 5.5. Opiskelijahuolto ja 

 Kotitalousopetus, luku 5, Muut määräykset kotitalousopetuksessa, kohta 5.5. 

Edellä mainituissa valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien perustei-

den kohdissa muutetaan sekä kohdan nimi että sen sisältö.  

Määräyksiä 10/011/2014 ja 11/011/2014 on noudatettava 1.8.2014 alkaen. Koulutuksen jär-

jestäjän tulee laatia ja hyväksyä opetussuunnitelmassaan oppilaitoskohtainen tai useamman 

oppilaitoksen yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma noudattaen määräyksiä. Koulutuksen jär-

jestäjä ei voi jättää noudattamatta määräyksiä tai poiketa niistä.   
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Seuraavassa on kuvattuna määräysten 10/011/2014 ja 11/011/2014 keskeinen sisältö. 
 
 
Opiskeluhuollon tavoitteet ja sisältö 
 

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden 
oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja huolehtia 
oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä oppimisympäristön terveellisyydestä ja tur-
vallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaise-
na opiskeluhuoltona. Ennaltaehkäisevän toiminnan tulee olla opiskeluhuollon pai-
nopisteenä. 
 
Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitel-
man mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- 
ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Palveluiden järjestä-
misestä vastaa oppilaitoksen sijaintikunta. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta 
sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun otta-
matta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. Opiskeluhuolto järjes-
tetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskelu-
huoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa sekä tarvitta-
essa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto kuuluu kaikkien oppilaitok-
sissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtä-
viin. Koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vas-
tuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja oppimisympäristöjen turvallisuudesta 
(1287/2013, 3 §, 4 §, 6 § ja 9 §). 
 
 

Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen  
 
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja 
kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma.  
 
Opiskeluhuoltosuunnitelma voi olla myös kahden tai useamman oppilaitoksen yh-
teinen. Mikäli koulutuksen järjestäjällä on useita oppilaitoksia saman kunnan alu-
eella, koulutuksen järjestäjä päättää, laaditaanko oppilaitoskohtaiset opiskeluhuol-
tosuunnitelmat vai useammalle oppilaitokselle yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma. 
Muut kuin oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 §:n 2 mom:n edellyttämät opiskelu-
huollon toimenpiteet voidaan kirjata myös koulutuksen järjestäjän hyväksymän 
opetussuunnitelman yhteiseen osaan. Opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittava yh-
teistyössä oppilaitoksen henkilökunnan, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kans-
sa. Suunnitelma on tarkistettava vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuor-
ten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. (1287/2013, 13 § 1 mom). 
 
Sen lisäksi, mitä oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 §:ssä on määrätty opiskeluhuol-
tosuunnitelmaan kirjaamisesta, tulee oppilaitoskohtaisessa tai useamman oppilai-
toksen yhteisessä opiskeluhuoltosuunnitelmassa ottaa huomioon 14 §:ssä edelly-
tettyjen koulutuksen järjestäjän monialaisen ja oppilaitoskohtaisen opiskeluhuolto-
ryhmän linjaukset opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja 
arvioinnista. Koulutuksen järjestäjän tulee kuulla myös opiskelijakuntaa ennen 
opiskeluhuoltosuunnitelman vahvistamista. 
 
 

Opiskeluhuoltosuunnitelmaan tulee kirjata seuraavat asiat: 



36 
 

 
1. Opiskeluhuollon kokonaistarpeen arviointi 

 
Koulutuksen järjestäjän tulee tehdä opiskeluhuoltosuunnitelmassaan arvio opiske-
luhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista nii-
den yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tarkoituksenmukai-
seksi kohdentamiseksi. Arviossa tulee ottaa huomioon opiskelijoiden terveyteen ja 
hyvinvointiin sekä opiskeluyhteisöön ja oppimisympäristöihin liittyvät tarpeet. Arvio-
ta laadittaessa tulee hyödyntää monipuolisesti edellä mainittuihin liittyviä selvityk-
siä ja seurantatietoja, opiskeluhuollossa kertynyttä tietoa ja kokemusta sekä huol-
tajilta ja erityisesti opiskelijoilta saatua palautetietoa. 
 
 

1. 1 Yhteisöllisen opiskeluhuollon palvelut 
 

Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä käytettävissä olevat yhteisöllisen opiskelu-
huollon palvelut sekä niihin liittyvät toimenpiteet opiskelijan ja opiskeluyhteisön ter-
veyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi ja edistämiseksi seuraavasti: 

- yhteistyötavat ja toimenpiteet opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa osallisuu-
den vahvistamiseksi 

- moniammatillinen yhteistyö oppimisympäristöjen terveellisyyden, turvallisuu-
den sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tarkastamiskäytäntöjä varten 

- yhteistyötavat nuorisotoimen, lastensuojelun, poliisin sekä muiden tarvittavien 
tahojen kanssa oppilaitosyhteisön tukemiseksi ja konsultaation järjestämisek-
si sekä opiskeluhuollon kehittämiseksi 

- oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän toimintatavat ja käytänteet 
- miten tehdään yhteistyötä opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja ter-

veystiedon opetuksen sekä ammatillisten tutkinnon osien opetuksen välillä 
- miten tiedotetaan tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja muista 

opintoihin liittyvistä edellytyksistä 
- koulutukseen osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin liit-

tyvät toimenpiteet 
- koulutuksen keskeytymistä ehkäisevät toimenpiteet 
- esteettömän oppimisympäristön turvaaminen ja tapaturmien ehkäiseminen 
- yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa laadittavat kir-

jalliset toimintaohjeet tupakoinnin, nuuskaamisen sekä päihteiden käytön, en-
naltaehkäisemiseksi, päihdeongelmiin puuttumiseksi ja päihdeongelmaisen 
hoitoon ohjausta varten. Ohjeissa on syytä täsmentää ainakin, miten ja millä 
edellytyksillä opiskelijan toimintakykyisyyttä selvittävä huumausainetestaus 
järjestetään opintoihin liittyvien käytännön tehtävien tai työssäoppimisen yh-
teydessä, sekä miten ja milloin opiskelija esittää huumausainetestin perus-
teella laadittuun selvitykseen perustuvan todistuksen koulutuksen järjestäjälle 

- koulumatkojen ja koulutukseen liittyvien matkojen, kuljetusten ja odotusaiko-
jen turvallisuutta koskevat ohjeet. 

 
Lisäksi osana yhteisöllistä opiskeluhuoltosuunnitelmaa tulee määritellä toiminta 
äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Kriisisuunnitelma tulee valmistella 
yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaa-
ra- ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset seuraavasti: 

- kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 
- johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako erilaisissa kriisiti-

lanteissa ja niihin varautumisessa 
- koulutuksen järjestäjän sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen sekä viestinnän pe-

riaatteet 



37 
 

- suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, opiskeli-
joille, huoltajille ja yhteistyötahoille 

- toimintatavat erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa ja oppilaitoksen turvallisuut-
ta koskevien ohjeiden yhteensovittaminen (pelastussuunnitelma ja muut tur-
vallisuusohjeet) 

- psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 
- toimintavalmiuksien ylläpitäminen 
- suunnitelman arviointi ja päivittäminen. 

 
 

1.2 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut 
 

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa tulee määritellä opiskelijoiden käytettävissä olevat 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamistavat ja yhteistyö opiskelijan terveyden, 
hyvinvoinnin sekä opintojen edistämiseksi ja seuraamiseksi sekä tarvittavien yksi-
löllisten tukitoimien järjestämiseksi seuraavasti: 

- opiskeluhuollon palveluiden järjestäminen, henkilöstön keskinäinen työn- ja 
vastuunjako sekä palveluiden järjestämisessä tarvittavat yhteistyötahot 

- monialaisen asiantuntijaryhmän asettaminen sekä toimintatavat ja käytänteet 
- opiskeluhuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 
- terveystarkastusten ja muun opiskeluterveydenhuollon toteuttamisessa tarvit-

tava yhteistyö 
- opiskelijoiden terveydentilan tai toimintakyvyn muutoksista johtuvien ja mui-

den ongelmien varhaista tunnistamista edistävät toimenpiteet 
- opiskelijan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen jär-

jestäminen oppilaitoksen työpäivän aikana 
- opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden toteuttamisessa tarvittava 

yhteistyö 
- opiskeluterveydenhuollon sairaanhoitopalveluiden järjestämistapa ja ohjaus 

niihin hakeutumiseksi 
- menettelytavat yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelyssä monialai-

sessa asiantuntijaryhmässä 
- tarvittava yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökump-

paneiden kanssa (kuten erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, poliisi, nuorisotoi-
mi) 

- yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, perusopetuksen, ammatilliseen perus-
koulutukseen valmentavien ja valmistavien koulutusten, työpajatoiminnan se-
kä sairaalaopetuksen yhteydessä sekä jatko-opintojen suunnittelussa  

- opiskeluhuollon tuki ja ohjaus kurinpitorangaistusten tai opiskeluoikeuden pe-
ruuttamisprosessin tai sen uhan yhteydessä. 

 
 

2. Yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa 
 
Opiskeluhuollon toteuttaminen tulee suunnitella yhteistyössä opiskelijoiden ja hei-
dän huoltajiensa kanssa ottaen huomioon seuraavat asiat: 

- opiskelijan ja huoltajan osallisuus ja yhteistyö opiskeluhuollon suunnittelussa, 
kehittämisessä ja arvioimisessa 

- opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annettava tieto yksittäisen opiskelijan asi-
oiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen kä-
sittelystä 

- opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuollon asiakkaan tilanteissa, joissa 
hän on riittävän kehittynyt arvioimaan käsiteltävänä olevaa asiaansa ja otta-
maan itsenäisen vastuun siitä 
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- käytänteet opiskelijan toiveiden huomioon ottamisessa koskien huoltajien 
kanssa tehtävää yhteistyötä 

- käytänteet opiskelijan kehitystason arvioimiseksi opiskeluhuollon henkilöstöön 
kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta. 

 
 

3. Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
 

Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä (630/1998, 28 § ja 1287/2013, 13 §) toi-
menpiteet kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi sekä niihin puuttu-
miseksi. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon sekä opiskelijoiden kes-
kinäiset että opiskelijoiden ja oppilaitoksessa työskentelevien vuorovaikutussuhteet 
seuraavasti: 

- kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja niihin puuttuminen 
- edellä mainittujen asioiden käsittely oppilaitosyhteisö-, opiskelijaryhmä- ja yk-

silötasolla 
- yksilöllisen tuen tai hoidon järjestäminen, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta 

sekä teon tekijän että sen kohteena olevan osalta 
- yhteistyö huoltajien kanssa 
- yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa 
- suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, opiskeli-

joille, huoltajille, viranomaisille ja yhteistyötahoille 
- suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi. 

 
 

4. Opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuminen ja seuranta (omavalvonta) 
 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013, 26 §) määrätään opiskeluhuollon to-
teutumisen omavalvonnasta ja 13 §:ssä opiskeluhuoltosuunnitelman seurannasta. 
Sen lisäksi, mitä edellä mainituissa on säädetty, koulutuksen järjestäjän tulee mää-
ritellä menettelytavat ja toimenpiteet, joilla se seuraa opiskeluhuoltosuunnitelman 
toteutumista. 
 
Opiskeluhuoltosuunnitelmassa tulee määritellä seurattavista asioista, tietojen ko-
koamisessa käytettävistä menetelmistä, seurannan aikataulusta sekä vastuussa 
olevista tahoista. Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä, miten seurantatietoja 
käsitellään ja hyödynnetään opiskeluhuollon kehittämisessä sekä miten keskeisistä 
tuloksista tiedotetaan opiskelijoille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyökumppaneille. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

OSA 3  Ideoita hyvinvointityön organisoimiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi 
 
 
 
 
1. Koulutuksen järjestäjän hyvinvointityön kehittämisen lähtökohtia 
 

1.1. Koulu on kehitysympäristö 
 
Pohja aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Väestön 
eriarvoistuminen alkaa jo varhain. Lasten ja nuorten elinolot ja terveyskäyttäytyminen selittä-
vät merkittävän osan aikuisuuden terveys- ja hyvinvointieroista. Siksi hyvinvointia ja terveyttä 
edistävien ja laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen on tärkeää. Hyvinvoiva kouluyhtei-
sö ja toimiva opiskeluhuolto voivat osaltaan vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja ka-
ventaa näin elinolojen aiheuttamia terveys- ja hyvinvointieroja.  
 
Vuosittaiset lasten ja nuorten elinolotutkimukset sekä Nuorisobarometrit kertovat, että pää-
sääntöisesti suomalaiset lapset ja nuoret määrittelevät elämänsä onnelliseksi ja ihmissuh-
teensa hyviksi. Suomessa koulua on saatu käydä viime vuosikymmeninä suhteellisen rau-
hassa. Suomalaisten lasten ja nuorten peruskoulumenestys on kansanvälisissä vertailuissa 
(mm. Pisa) ollut pääosin erinomainen, mutta huolta on aiheuttanut lasten ja nuorten huono 
viihtyminen koulussa.  Samanlaisia tuloksia on saatu myös Kouluterveyskyselystä.  
 
Yleisen koulukielteisyyden lisäksi huonoissa kouluviihtyvyystuloksissa on näkynyt toinenkin 
suomalainen erityisyys. Tutkijat (mm. Pirjo Linnakylä ja Antero Malin, 1997,113) ovat kiinnit-
täneet huomiota lasten ja nuorten ja heidän opettajiensa keskinäisen suhteen ongelmallisuu-
teen. Kansainvälisissä vertailuissa on tullut esiin myös se, että suomalaiset lapset ja nuoret 
näkevät koulun tilana, johon mennään kavereiden, ei oppimisen ja tai opetuksen vuoksi.  
 
Vaikka Suomessa lasten ja nuorten asiat ovat kansainvälisesti arvioiden hyvin, myös YK:n 
lapsen oikeuksien komitea on ilmaissut huolensa siitä, että suomalaiset lapset ja nuoret viih-
tyvät huonosti ympäristössä, jossa he viettävät suuren osan arjestaan. Se suositteli Suomel-
le vuonna 2011, että se kiinnittäisi nykyistä enemmän huomiota lasten ja nuorten hyvinvoin-
tiin koulussa, lasten ja nuorten oikeuteen saada mielipiteensä huomioon otetuiksi ja että se 
selvittäisi syitä huonoon kouluviihtyvyyteen. (Hyvä, paha koulu, Kouluhyvinvointia hakemas-
sa, Unicef, 56/2012). 
 
Hyvinvoinnin merkitys oppimiselle on korostunut viime vuosina julkistetuissa tutkimuksissa ja 
selvityksissä. Oppilaitosyhteisön arjessa opetus ja koulun hyvinvointityö kulkevat käsi kä-
dessä. Koulun rooli on nuorten elämässä hyvin merkityksellinen, koska lapset ja nuoret viet-
tävät suuren osan valveilla oloajastaan kouluyhteisöissä. Koululla on vahva yksilöllistä minä-
kuvaa, identiteettiä, hyvinvointia ja terveyskäyttäytymistä muokkaava vaikutus.  
 
Koulu on nuorelle myös tärkeä kasvu- ja kehitysyhteisö, joka parhaimmillaan antaa onnistu-
misen kokemuksia, sosiaalista pääomaa, tärkeitä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä in-
tegroi yhteiskuntaan. Pahimmillaan koulu voi olla myös syrjäyttävä, ja siksi esimerkiksi kiu-
saamisen ehkäisemiseen ja suojaavien tekijöiden vahvistamiseen täytyy kiinnittää erityistä 
huomiota.  
 
Opiskeluaikainen hyvinvointi vaikuttaa myös työelämäorientaatioon ja työssä jaksamiseen. 
Esimerkiksi itsearvostuksen lisääntyminen opintojen aikana ennustaa onnistunutta siirtymää 
työelämään. Itsearvostusta tukee myös koulutukseen ja ammattiin liittyvien tavoitteiden saa-
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vuttaminen. Hyvät koulukokemukset ovat tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia tukevia ja pohjus-
tavat näin osaltaan yksilöllisiä polkuja hyvään elämään. 
   

1.2. Opiskeluhuollon kansallinen nykytila  
 
Opiskeluhuollon nykytilasta ja toimivuudesta on tehty viime vuosina erilaisia kansallisia selvi-
tyksiä. Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon toimivuutta, käytäntöjä ja kehittämistä sel-
vitettiin ensimmäisen kerran laajasti vuonna 2009 Koulutuksen arviointineuvoston opetus- ja 
kulttuuriministeriön toimeksiannosta toteuttamassa kansallisessa arvioinnissa. 
 
Tuon selvityksen mukaan kunnat ja koulutuksen järjestäjät olivat panostaneet merkittävästi 
opiskeluhuoltopalvelujen kehittämiseen, mutta panostuksista huolimatta opiskeluhuoltopal-
velujen laadussa oli eroja. Erot olivat suuria sekä järjestäjien välillä että myös eri kunnissa si-
jaitsevien yksittäisen järjestäjän yksiköiden ja toimipisteiden välillä.  
 
Opiskeluterveydenhuollon palvelut olivat parantuneet, mutta eivät vastanneet opiskelijoiden 
eivätkä oppilaitosyhteisöjen tarpeita joskin myös erinomaisesti toimivia esimerkkejä oli. Eroja 
ilmeni sekä palveluiden laadussa että saatavuudessa. Selvityksessä todettiin myös, että 
opiskeluhuoltosäädösten ja palvelutuotannon hajanaisuus ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, 
etteivät palvelut kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla tarvitsijoita. 
 
Hallituksen esityksessä (HE 67/2013) todetaan mm., että vaikka koulutuksen järjestäjät nä-
kevät opiskeluhuollon nuorten hyvinvoinnin edistämisenä ja syrjäytymistä ehkäisevänä toi-
mintana, ennaltaehkäisevää työtä painotetaan melko vähän. Ennaltaehkäisyn sijaan paino-
piste on korjaavassa ja ongelmakeskeisessä toiminnassa. Palvelut ovat myös riittämättömiä 
ja saatavuudessa on alueellisia ja kuntakohtaisia eroja.  Vaikka opiskeluhuoltopalvelut järjes-
tetään usean toimialan ja organisaatioyksikön yhteistyönä, yhteinen toimintasuunnitelma 
yleensä puuttuu. Käytännöissä ja yhteistyön tavoissa eri tahojen kanssa on näin ollen epä-
yhtenäisyyksiä. Opiskelijoiden ja vanhempien osallisuus on myös vähäistä. Opiskeluhuolto-
työ painottuu enimmäkseen yksilöihin ja yhteisöllinen ja erityisesti ehkäisevä työ on melko 
vähäistä.  
 
 
 
2. Opiskeluhuollon kehittämisen haasteita 
  
 
Opiskeluhuollon kehittäminen on vaativaa ja haasteellista sen monitasoisuuden ja monimuo-
toisuuden vuoksi. Tämän vuoksi kehittämistyön käynnistäminen edellyttää hyvää valmistau-
tumista ja paljon perehtymistä. Suunniteltaessa kehittämistoimintaa on tärkeää ymmärtää ja 
pitää mielessä opiskeluhuollon kokonaisuus ja laajemmat linjaukset. Kehittämistyössä on 
paneuduttava yksityiskohtiin, mutta silloinkin ne tulee hahmottaa osana kokonaisuutta. 
  
Opiskeluhuollon kokonaisuutta voidaan hahmottaa tarkastelemalla sitä strategisena jatku-
mona, joka ulottuu kansallisen, maakunnallisen ja kunnan tason linjauksista ja tavoitteista 
koulutuksen järjestän tason linjauksiin ja tavoitteisiin.  
 
Opiskeluhuollon kehittämistoiminta on hyvä aloittaa perehtymällä opiskeluhuollon lainsää-
däntöön ja normeihin, joita on tässä asiakirjassa kuvattu omassa osiossaan. Opiskeluhuol-
losta on saatavilla paljon taustatietoja erilaisina työryhmämuistioina, selvityksinä ja raporttei-
na. Kehittämistoimintaan valmistautuminen tarkoittaa myös tutustumista oppilaitoksen sijain-
tikuntien palvelurakenteisiin, hallintokäytäntöihin ja päätöksentekoon sekä lasten ja nuorten 
hyvinvointiin ja palveluihin liittyviin strategioihin. Vasta tämän jälkeen on mahdollista saada 
kokonaiskuva ja ymmärrys opiskeluhuollon asemasta, toiminnasta ja merkityksestä. 
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Opiskeluhuolto ja opiskeluhuollon palvelut ovat osa sekä koulutuksen järjestäjän että kunnan 
palvelujärjestelmää. 1.8.2014 voimaan tuleva oppilas- ja opiskelijahuoltolaki velvoittaa koulu-
tuksen järjestäjät ja oppilaitosten sijainkunnat nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön. Koulutuksen 
järjestäjät ja kunnat joutuvat harkitsemaan, miten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät 
suunnitelmat integroidaan kokonaisuudeksi. Lastensuojelulaki velvoittaa kunnan laatimaan 
suunnitelman lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä, ns. lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelman ja terveydenhuoltolaki toimintaohjelman neuvolatyölle sekä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollolle. Koululait ja opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet velvoit-
tavat kuvaamaan opiskeluhuollon tavoitteet ja sisällöt koulutuksen järjestäjän opetussuunni-
telman osana. Kaikkien näiden suunnitelmien laatimisessa koulutuksen järjestäjän ja oppilai-
toksen sijaintikunnan opetus, -sosiaali- ja terveystoimen tulee tehdä yhteistyötä. Yhteistyö-
hön voi osallistua myös muita hallintokuntia kuten nuorisotoimi.  
 
Opiskeluhuollon kehittämistoiminnan asemoiminen osaksi suurempaa kokonaisuutta on tär-
keää. Riittävien ja laadukkaiden opiskeluhuoltopalvelujen tuottaminen ja kehittäminen edel-
lyttää eri organisaatioiden ja hallinnonalojen välistä tiivistä yhteistyötä. Kehittämistyön hyvä 
yhteissuunnittelu on välttämätöntä, koska eri tahojen tekemä työ lasten ja nuorten hyvin-
voinnin edistämiseksi on tavoitteiltaan samansuuntaista ja kehittämistyö voi olla osittain jopa 
päällekkäistä. Yhteissuunnittelussa on kysymys myös resurssien järkevästä käytöstä ja ja-
kamisesta. Näin etenkin nyt, kun sekä kuntien että koulutuksen järjestäjien resurssit ovat lä-
hitulevaisuudessa olennaisesti supistumassa.  
 
Kehittämistoiminnan tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjän ja kunnan eri toimialojen 
palvelut täydentävät toisiaan ja muodostavat asiakkaiden, työntekijöiden ja kuntapäättäjien 
näkökulmasta kattavan ja ymmärrettävän kokonaisuuden. Koulutuksen järjestäjä ja oppilai-
toksen sijaintikunta joutuvat ratkaisemaan, miten yhdessä tekeminen ja yhteensovittaminen 
käytännössä toteutetaan. Kehittämistoiminnassa riskin muodostaa yhteissuunnittelun puut-
teesta aiheutuva toimintojen päällekkäisyys ja pirstaleisuus, josta seuraa helposti voimavaro-
jen tuhlaamista ja palvelujen saatavuuden ja laadun heikentymistä. Toinen suuri haaste liit-
tyy eri suunnitelmien laatimisen aikataulujen synkronointiin. Opetussuunnitelmat ja tutkinto-
jen perusteet uudistetaan 5-10 vuoden sykleissä, mutta suunnitelma lastensuojelun järjes-
tämisestä ja kehittämisestä tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 
 
Kunnan ja koulutuksen järjestäjän hyvinvointistrategiat täsmentävät edellä kuvattua kokonai-
suutta. Hyvinvointistrategiat ja niihin linkittyvät asiakirjat ylittävät organisaatio- ja hallintorajat 
ja liittyvät sekä opetussuunnitelmaan, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan että ter-
veydenhuollon toimintaohjelmaan. Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta kehittämistoimin-
nan ydintavoite on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten turvaaminen opiske-
luhuollon keinoin. Tavoitteeseen pääsemistä edellyttävää hyvinvointityön (ml. opiskeluhuol-
lon) yhteistoimintaa ja vastuunottoa voidaan tehokkaimmin edistää yhteensovittavalla johta-
misella. 
 
 
 
3. Opiskeluhuollon kehittämisen perusta ja kokonaisuus 
 
 

3.1. Opiskeluhuollon kehittämisen perusta  
 
Opiskeluhuollon kehittämisen perustana tulee olla opiskeluhuoltoa koskeva ja siihen linkitty-
vä lainsäädäntö, viimeisimpänä 1.8.2014 voimaan tuleva oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 
(1287/2013) ja sen pohjalta annetut OPH:n määräykset 10/011/2014 ja 11/011/2014.  
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Hallituksen esitykseen (HE 67/2013) perustuvat opiskeluhuoltolain alla siteeratut määritykset 
opiskeluhuollon tarkoituksesta ja kokonaisuudesta muodostavat opiskeluhuollon kehittämis-
työlle raamit. Laista nousevat myös keskeiset opiskeluhuollon kehittämisen kohteet ja osa-
alueet. Opiskeluhuollon kehittämisen perustaa ja kohteita on strategiaprosessissa syytä tar-
kastella sekä kunnan, koulutuksen järjestäjän että yksittäisen oppilaitoksen näkökulmasta. 
 
 
Opiskeluhuoltolain 1 luku 2 § määrittelee opiskeluhuollon tarkoituksen seuraavasti: 
  

- edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäis-
tä ongelmien syntymistä 
 

- edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turval-
lisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yh-
teistyötä 
 

- turvata varhainen tuki sitä tarvitseville 
 

- turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saata-
vuus ja laatu sekä 
 

- vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena 
ja monialaisena yhteistyönä. 

 
 

3.2. Opiskeluhuollon kokonaisuus 
 
Opiskeluhuoltolain 1 luku 3 § määrittelee opiskeluhuollon kokonaisuuden seuraavasti:  
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden se-
kä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää 
toimintaa oppilaitosyhteisössä.  
 
Lain tarkoittamaa opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto, että 
lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetusta laissa tarkoitettu opiskelijahuolto.  
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tuke-
vana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaisen opiske-
luhuoltoon.  
 
Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mu-
kainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalve-
lut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. 
 
Opiskeluhuoltoa on lain mukaan toteutettava opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen mo-
nialaisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteis-
työtahojen kanssa. 
 
 
 
4. Opiskeluhuollon järjestämisvastuut, suunnitelmat ja opiskeluhuoltoryhmät 
 
 

4.1. Opiskeluhuollon järjestämisvastuut 
 
Opiskeluhuoltolain (1287/2013) 1 luvun 3 §:ssä on määritelty opiskeluhuollon kokonaisuus, 
johon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiske-
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luhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- 
ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. 
 
Lain 2 luvun 9 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mu-
kainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opiske-
luhuolto yhteistyössä sijaintikunnan opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuol-
topalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodos-
tuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.  
 
Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen sekä 
opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä (terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti) alu-
eellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Opiskelijalla 
on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen ja koulutukseen osallis-
tuminen edellyttää. Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta yli 
18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. 
 
Opetushallituksen määräysten (10/011/2014 ja 10/011/2014) mukaan opiskeluhuolto järjes-
tetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, 
että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan monia-
laisessa yhteistyössä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja tarvittaessa muiden yhteistyöta-
hojen kanssa. Opiskeluhuolto kuuluu kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien ja opiskelu-
huoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtäviin. Koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitok-
sen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja oppimisym-
päristöjen turvallisuudesta (1287/2013, 3 §, 4 §, 6 § ja 9 §). 
 
Opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseen liittyy myös tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus 
(1287/2013, 2 luku 11 §), jonka mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijoilla 
ja heidän huoltajillaan on tieto oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden käytettävissä olevasta 
opiskeluhuollosta. Oppilaitoksen henkilökunnalla on lain mukaan velvollisuus ohjata opiskeli-
jaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon etuuksia ja palveluja. 
  
 

4.2. Koulutuksen järjestäjän suunnitelmat 
 
Koulutuksen järjestäjän tasolla keskeinen opiskeluhuoltotoiminnan ohjauksen väline on kou-
lutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa tulee määritellä 
mm. opiskeluhuollon tavoitteet ja toimintaohjeet.  Opetushallitus on antanut määräykset kou-
lutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisestä osasta opetussuunnitelmien ja tutkinto-
jen perusteissa. Opetussuunnitelman yhteisen osan tulee sisältää opetussuunnitelmien ja 
tutkintojen perusteissa määritellyt tavoitteet ja sisällöt. 
 
Opiskeluhuoltolain (1287/2013) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunni-
telman yhteisen osan lisäksi opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten 
opiskeluhuoltosuunnitelma. Opetushallituksen määräysten (10/011/2014 ja 10/011/2014) 
mukaan muut kuin opiskeluhuoltolain 13 §:n 2 momentin edellyttämät opiskeluhuollon toi-
menpiteet voidaan kirjata myös koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman yh-
teiseen osaan.  
 
Opiskeluhuoltolain 2 luvun 13 §:n mukaan opiskeluhuoltosuunnitelmaan on kirjattava  

- arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopal-
veluista 

- oppilaitosyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi ja tarvit-
tavien tukitoimien järjestämiseksi 

- yhteistyön järjestäminen opiskelijoiden ja heidän perheidensä sekä oppilaitoksessa 
työskentelevien ja muiden opiskelijoiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa 
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- suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
(ns. häirintäsuunnitelma) 

- toimenpiteet opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi (omaval-
vonta) 

 
Opiskeluhuoltolaissa (1287/2013, 26 §) määrätään opiskeluhuollon toteutumisen omaval-
vonnasta ja 13 §:ssä opiskeluhuoltosuunnitelman seurannasta. Sen lisäksi, mitä edellä mai-
nituissa on säädetty, koulutuksen järjestäjän tulee Opetushallituksen antamien määräysten 
(10/011/2014 ja 10/011/2014) mukaan määritellä menettelytavat ja toimenpiteet, joilla se 
seuraa opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista. 

 
Opiskeluhuoltosuunnitelmassa tulee em. määräyksen perusteella määritellä seurattavista 
asioista, tietojen kokoamisessa käytettävistä menetelmistä, seurannan aikataulusta sekä 
vastuussa olevista tahoista. Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä, miten seurantatietoja 
käsitellään ja hyödynnetään opiskeluhuollon kehittämisessä sekä miten keskeisistä tuloksis-
ta tiedotetaan opiskelijoille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyökumppaneille. 
 
 

4.3. Opiskeluhuoltoryhmät 
 
Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, oh-
jauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Opiskeluhuollon 
ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen taikka sil-
le asetetut tehtävät voi hoitaa muu tehtävään soveltuva ryhmä. 
 
Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista 
vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Oppilaitoskohtaista opiskelu-
huoltoryhmää johtaa koulutuksen järjestäjän nimeämä edustaja.  
 
Muilta osin koulutuksen järjestäjä päättää yhteistyössä opiskeluhuollon palveluja tuottavien 
tahojen kanssa tarkemmin opiskeluhuoltoryhmien kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintata-
voista. Opiskeluhuoltoryhmät voivat tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.  
 
 
 
5. Opiskeluhuollon kehittämisen kohteet 
 
 

5.1. Näkökulmia opiskeluhyvinvointiin ja opiskelukykyyn 
 
Anne Konu (2002) kehitti väitöstutkimuksessaan koulun hyvinvointimallin, jonka avulla opis-
keluhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä voidaan hahmottaa myös toisen asteen ammatillisessa 
koulutuksessa.  Konun mukaan kouluhyvinvointi (opiskeluhyvinvointi) voidaan jakaa neljään 
osa-alueeseen: koulun olosuhteet (having), sosiaaliset suhteet (loving), itsensä toteuttami-
sen mahdollisuudet (being) ja terveydentila.  Konun väitöstutkimuksessa kouluun liittyvät te-
kijät selittivät viidenneksen peruskouluikäisten oppilaiden yleisen subjektiivisen hyvinvoinnin 
vaihtelusta.  

 
Koulun olosuhteet sisältävät fyysisen ympäristön, opetusjärjestelyt, työskentelyn jaksotuk-
sen, ryhmäkoot sekä käytössä olevat rangaistukset. Koulun olosuhteita voidaan Konun mu-
kaan tarkastella myös oppilaille (opiskelijoille) tarjottuina palveluina kuten kouluruokailu, ter-
veydenhuolto ja opinto-ohjaus.  Sosiaalisilla suhteilla tarkoitetaan sosiaalista opiskeluympä-
ristöä, opiskelijoiden välisiä sosiaalisia suhteita, opettaja-opiskelija-suhteita, ryhmädynamiik-
kaa, kiusaamista, päätöksentekoa koulussa sekä koulun ilmapiiriä, kotien ja koulun välistä 
yhteistyötä ja koulun suhteita ympäröivään yhteisöön. Koulukiusaaminen merkitsee Konun 
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mukaan koulun sosiaalisten suhteiden toimimattomuutta. Koulun toimintakulttuurilla viitataan 
käytännön tulkintaan koulun kasvatus- ja opetustehtävästä. Itsensä toteuttamisen mahdolli-
suuksilla tarkoitetaan mahdollisuutta opiskella omien taitojen ja kykyjen mukaisesti ja mah-
dollisuutta saada palautetta, kannustusta ja rohkaisua. Positiiviset oppimiskokemukset edis-
tävät itsensä toteuttamista. Oppilaan (opiskelijan) työn saama arvostus opettajilta, opiskelu-
kavereilta ja vanhemmilta on Konun mukaan olennaisen tärkeää. Arvostus on perustavaa 
laatua oleva asia, jotta opiskelun voi kokea merkitykselliseksi. Terveyden Konu määritteli 
tutkimuksessaan tautien ja sairauksien poissaoloksi. Koulun hyvinvointimallissa terveydentila 
ymmärretään erillisenä hyvinvoinnin osa-alueena. Sitä pidetään henkilökohtaisena tilana, jo-
hon ulkoisilla olosuhteilla on oma vaikutuksensa. 
 
Opetusministeriön 11.2.2005 asettaman kouluhyvinvointityöryhmän tehtävänä oli laatia toi-
menpide-ehdotukset, joilla luodaan edellytyksiä ja rakenteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
ja koulutyytyväisyyden tukemiseksi. Tavoitteena oli myös edistää lasten ja nuorten mahdolli-
suuksia vaikuttaa koulun arkeen. Työryhmä rajasi työnsä perusopetukseen, mutta työryh-
män määritykset ja toimenpide-ehdotukset soveltuvat myös toisen asteen koulutukseen. 
(Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:27).  
 
Kouluhyvinvointityöryhmä (2005) tarkasteli koulua fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja 
pedagogisena ympäristönä, jossa kaikki osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Oppiminen ei ole 
työryhmän käsityksen mukaan pelkästään yksilön mielensisäistä tiedon käsittelyä tai raken-
tamista. Oppimista tapahtuu, kun yksilö osallistuu erilaisten yhteisöjen toimintaan ja kun hä-
nen osaamisensa kehittyy yhdessä muiden kanssa tekemällä. Yhteisöjen toiminnassa tarvi-
taan aina johtajuutta, koulussa erityisesti kasvatuksellista, pedagogista ja henkilöstöjohta-
juutta. Siitä seuraa, että kaikki koulun toimintaa koskevat ratkaisut harkitaan koulun perus-
tehtävästä eli oppimisen ja kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin näkökulmasta kä-
sin. Työryhmän mukaan kouluhyvinvoinnin edellytyksenä on myös se, että koko kouluyhtei-
sön hyvinvoinnista voidaan huolehtia yhteistyössä kotien ja vanhempien kanssa. 
 
Työterveyslaitoksella on kehitetty työkyvyn tetraedrimalli, joka on systeemiteoreettinen malli 
yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Koska opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, voi-
daan työkyvyn tetraedrimallia soveltaa myös opiskelukyvyn määrittämiseen. Opiskelukyvyn 
voidaan katsoa myös rakentuvan useamman tekijän yhteisvaikutuksessa ja olevan toimin-
nallinen kokonaisuus, jossa opiskelijan oman terveyden ja voimavarojen lisäksi opiskeluky-
kyyn vaikuttavat opiskeluympäristö, opiskelutaidot ja opetustoiminta.  
 
Opiskeluhyvinvointi ja opiskelukyky ovat siis vahvasti sidoksissa opiskeluyhteisöön. Opiske-
luyhteisön päivittäinen arki sisältää tekijöitä, jotka itsessään voivat vahvistaa tai heikentää 
lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulu voi vaikuttaa näihin tekijöihin sekä omilla toimillaan että 
yhteistyössä huoltajien ja opiskeluhuollon palvelujen kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointiin 
liittyvät kysymykset eivät kuitenkaan ole yksin koulun voimin ratkaistavissa. Yhteiskunnalli-
nen tilanne, vallitsevat arvot ja niiden pohjalta tehdyt ratkaisut näkyvät koulun arjessa. Sääs-
töt neuvola-, päivähoito- ja muissa peruspalveluissa, koulujen lakkauttamiset, suurentuneet 
ryhmäkoot ja lähiopetuksen ja -ohjauksen vähentämiseen yhdistettynä tuki- ja erityisopetuk-
sen sekä opiskeluhuollon palvelujen vähäisyyteen eivät voi olla vaikuttamatta lasten ja nuor-
ten hyvinvointiin ja oppimistuloksiin. Opetuksellinen syrjäytyminen voi alkaa jo peruskoulun 
alkuvaiheessa. Kouluhyvinvointiryhmän (2005) mukaan koulu voi omalta osaltaan tukea 
myös haavoittuvissa oloissa elävien lasten ja nuorten hyvinvointia ja selviytymistä, kunhan 
se saa siihen yhteiskunnalta riittävät voimavarat.  
 
 

5.2. Opiskeluhuollon kehittämisen kohteet 
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Opiskeluhuollon kehittämisen kohteiksi voidaan edellä kuvatun ja opiskeluhuoltolain säätä-
miseen johtaneiden syiden perusteella nostaa: opiskelijan ja opiskeluyhteisön hyvinvointi, 
opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto, opiskeluhuollon palvelut sekä kumppanuus ja 
yhteistyö.  Alla on lyhyt kuvaus kustakin kehittämiskohteesta. 
 
Opiskelijan ja opiskeluyhteisön hyvinvointi 

 
Kaiken opiskeluhuollon ja siihen liittyvän kehittämistoiminnan lähtökohtana tulee olla 
opiskelija ja opiskelijan tarpeet. Opiskeluhuollon tavoitteena on opiskelijan kokonaisval-
taisen hyvinvoinnin edistäminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on 
näin varmistaa opiskelijan opiskelukyky ja oppiminen. 
 

Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto  
 
Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma on opiskeluhuollon toteuttamista keskeisesti 
ohjaava asiakirja. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman tulee vastata opetus-
suunnitelmien ja tutkinnon perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä.  

 
Opiskeluhuollon palvelut  
 

Opiskelijalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava 
opiskeluhuolto. Opiskeluhuollon palvelut – opiskeluterveydenhuolto sekä opiskeluhuollon 
psykologi- ja kuraattoripalvelut – ovat osa opiskeluhuoltoa.  

 
Kumppanuus ja yhteistyö  

 
Opiskeluhuollon toteuttaminen edellyttää kumppanuutta ja yhteistyötä – organisaatio- ja 
hallintorajat ylittävää moniammatillista toimintaa sekä yhteistyötä huoltajien ja erilaisten 
sidosryhmien kanssa. 

 
Edellä kuvatut kehittämisen kohteet muodostavat viitekehyksen ja perustan sekä opiskelu-
huollon kehittämistyölle että opiskeluhuollon vaikuttavuuden arvioinnille.  Kehittämisen koh-
teita tulisi tarkastella sekä järjestämis- että toteutusvastuiden mukaisesti niin koulutuksen jär-
jestäjän, sijaintikunnan kuin yksittäisen oppilaitoksenkin näkökulmasta.  
 
 
 
6. Kohti hyvinvointipalvelujen strategista johtamista 
 
 
Opiskeluhuoltolaki nostaa opiskeluhuollon koulutuksen järjestäjän hyvinvointityön kehittämi-
sen keskiöön ja strategisen johtamisen ytimeen. Sen seurauksena myös opiskeluhuollosta 
on tulossa strategisen tason kehittämisen kohde. Näin erityisesti silloin, jos koulutuksen jär-
jestäjän rahoituksesta (tuloksellisuusrahoituksesta) osa perustuu välittömästi tai välillisesti 
opiskeluhuolto- ja muiden hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuteen ja tuloksiin. Voidaan perus-
tellusti päätellä, että selvitäkseen opiskeluhuoltolain ja siihen linkittyvien muiden säädösten 
velvoitteista on koulutuksen järjestäjän välttämätöntä määritellä hyvinvointityölleen strategi-
set ja operatiiviset tavoitteet ja tavoitteille määrälliset ja laadulliset kriteerit ja mittarit. 
 
Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon visio on syytä sisällyttää laajempaan koulutuksen 
järjestäjän yksin tai yhdessä sijaintikunnan (sijaintikuntien) kanssa määrittelemään hyvin-
vointivisioon. Hyvinvointivisioon kiteytyy yhteinen näkemys toivotusta tulevaisuuden tilasta ja 
asioista, jotka koetaan tavoittelemisen arvoisina. Sitä tukevat yhdessä määritellyt ja hyväksy-
tyt hyvinvointityön perustana olevat arvot. Kunnan ja koulutuksen järjestäjän hyvinvointivisiot 
eivät voi olennaisesti poiketa kansallisista terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämi-
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sen visioista. Opiskeluhuoltolakiin (1287/2013) perustuva kansallinen ohjaus, seuranta ja 
valvonta (4 luku) tulee todennäköisesti olemaan niin yksityiskohtaista ja velvoittavaa, että se 
määrittelee varsin tarkat raamit koulutuksen järjestäjän hyvinvointivisiolle.   
 

6.1. Hyvinvointistrategian määrittelyn lähtökohtia 
 
Strategia on kokoava asiakirja, joka määrittää kehittämisen vision ja suunnan. Strategista 
ajattelua voidaan ohjata etsimällä vastauksia kolmeen peruskysymykseen: Missä tilanteessa 
olemme nyt? Mihin haluamme päästä? Miten pääsemme haluamaamme tilanteeseen? Ylei-
sesti strategian käsitteellä viitataan organisaation pitkän tähtäimen päämäärien ja tavoittei-
den määrittelyyn. Strategia pitää sisällään myös toimintatapojen valintoja ja voimavarojen ja-
kamiseen liittyviä ratkaisuja.  
 
Edellä mainitut kysymykset ovat relevantteja myös koulutuksen järjestäjän hyvinvointipalve-
lujen, mukaan lukien opiskeluhuoltopalvelujen, strategisessa kehittämisessä. Opiskeluhuol-
topalvelujen kehittämisessä tarvitaan käsitystä opiskeluhuollon nykytilasta, päämäärien ja 
tavoitteiden määrittelemistä pitkällä aikavälillä sekä konkreettista suunnitelmaa niistä toi-
menpiteistä, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Tässä vaiheessa on välttämätöntä mää-
ritellä myös hyvinvointityön vaikuttavuuden kriteerit ja mittarit. Strategian sisältämät tavoit-
teet, toimenpiteet, vaikuttavuuskriteerit ja -mittarit on tärkeää kirjata sekä koulutuksen järjes-
täjän että oppilaitoksen sijaintikunnan toiminta- ja taloussuunnitelmiin.  
 
Hyvinvointistrategia on kehittämissuunnitelmaa, joka on sisällöllisesti visionäärisempi kuin 
koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma ja ajallisesti laajempi kuin vuotuiset toiminta-
suunnitelmat. Hyvinvointistrategia luo kehikon opiskeluhuollon kehittämiselle ja kiteyttää ke-
hittämistyön tavoitteet useiksi vuosiksi eteenpäin. Kun opiskeluhuoltopalvelut tulevat hyvin-
vointistrategian määrittelyprosessissa näkyviksi, niiden rooli ja merkitys koulutuksen järjestä-
jän ja sijaintikunnan palvelujärjestelmissä vahvistuu.  
 
Yksinkertaisimmillaan hyvinvointistrategia voi olla kaavio, jossa kuvataan esimerkiksi hyvin-
vointimissio ja -visio sekä hyvinvoinnin keskeiset tavoitteet ja tehtävät tavalla, joka on visu-
aalisesti helppo hahmottaa. Toisaalta siinä voidaan kuvata hyvinvoinnin kokonaisuus hyvin-
kin tarkasti: sen rakenteet ja prosessit, tavoitellut tulokset sekä kehittämistavoitteet.  

 
Hyvinvointivision pohtiminen edellyttää moniammatillista, yhteisöllistä ja osallistavaa keskus-
telua arvoista, joille toimintaa rakennetaan. Hyvinvointivisio ei voi olla muusta toiminnasta 
erillinen, vaan sen täytyy olla linjassa koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen sijaintipaikka-
kunnan opetustoimen sekä terveys- ja sosiaalitoimen visioiden kanssa tai sisältyä niihin. 
Toimintaa suuntaavaan vision muodostaminen edellyttää yhteisen näkemyksen luomista 
myös niistä arvoista, jotka ovat keskeisiä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. 
 
 

6.2. Opiskeluhuolto koulutuksen järjestäjän strategisena kehittämiskohteena 
 
 

Koulutuksen järjestäjä tekee keskeiset opiskeluhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön ja 
opiskeluhuollon järjestämiseen liittyvät ratkaisut. Koulutuksen järjestäjän hallinnossa kaikes-
sa opiskeluhuoltoon liittyvässä suunnittelussa on tärkeää turvata aito moniammatillisuus. 
Pedagogisen osaamisen rinnalle tarvitaan opiskeluhuollon psykologian, sosiaalityön ja ter-
veydenhuollon asiantuntemusta. Lakeihin (koululait, lastensuojelulaki, terveydenhuoltolaki ja 
opiskeluhuoltolaki) kirjatun yhteistyövelvoitteen tarkoituksena on koota eri organisaatioissa ja 
hallinnonaloilla toimivat ja opiskeluhuollon kokonaisuudesta vastaavat tahot suunnittelemaan 
ja sopimaan keskinäisestä työn- ja vastuunjaostaan sekä kirjaamaan yhteisesti sovitut me-
nettelytavat opetussuunnitelmaan. 
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Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen järjestäjä tekee linjaukset siitä, miten 
opiskeluhuollon palvelut järjestetään ja kuka toimii näiden palveluiden esimiehenä. Koulu-
tuksen järjestäjä myös päättää, miten resurssit kohdennetaan ja millaisia moniammatillisia 
rakenteita, kuten alueellisia tai oppilaitoskohtaisia opiskeluhuoltoryhmiä on. Koulutuksen jär-
jestäjä tekee valinnat myös kehittämistoiminnasta ja henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja 
niihin kohdistettavista resursseista. Koulutusasteiden välinen nivelvaiheyhteistyö sekä oppi-
laitosten välinen opiskeluhuollon yhteistyö ovat esimerkkejä paikallisella tasolla sovittavista 
asioista. 
 
Koulutuksen järjestäjä tekee monia sellaisia päätöksiä, joiden valmistelu tapahtuu moniam-
matillisena yhteistyönä. Nämä liittyvät esimerkiksi opetusjärjestelyihin, erityiseen tukeen tai 
avustajapalveluihin. Hallintosäännössä ja siihen liittyvissä säännöissä määritellään päätös-
ten tekoon liittyvä toimivalta.  
 
Kehittämistoiminnan suunnittelu edellyttää tiettyjen ydinkysymysten ratkaisemista etukäteen, 
niin että tiedetään, mitä aiotaan tehdä, miksi ja miten. Koulutuksen järjestäjätason opiskelu-
huollon kehittämisessä ratkaistavia ydinkysymyksiä ovat muun muassa seuraavat: 
 

Miten kehittämistyötä ohjataan ja johdetaan? 
 
Miten tunnistetaan kehittämistoiminnan kannalta keskeiset opiskelijoiden tarpeet? 
 
Miten opiskelijoiden hyvinvoinnin tilaa kuvaavia tietoja käytetään kehittämistoiminnan 
suunnittelussa ja toimenpiteiden valinnassa? 
 
Mikä on kehittämistoiminnan tarkoitus pitkällä aikavälillä eli tulevaisuuden 
tahtotila (visio)? 
 
Mitkä ovat kehittämistoiminnan lyhyen aikavälin konkreettiset tavoitteet? 
 
Miten tavoitteiden saavuttamiseen löydetään toimivia keinoja ja ratkaisumalleja? 

 
 
Kehittämistoiminnan käynnistäminen edellyttää ensi vaiheessa koulutuksen järjestäjän toi-
meksiantoa ja johtamisen määrittelyä. Käytännössä se tarkoittaa ohjausryhmän muodosta-
mista ja puheenjohtajan tai vastuuhenkilön määräämistä. Ohjausryhmä ohjaa kehittämistoi-
mintaa päättäen sen laajuudesta ja resurssien, mukaan lukien henkilöstön, käytöstä. Ohja-
usryhmän lisäksi kehittämistoimintaa varten pitää nimetä kehittämistyöryhmä, joka vastaa 
kehittämistyön suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Sekä ohjausryhmän että kehittä-
mistyöryhmän tulisi olla moniammatillisia ja edustaa monipuolista hyvinvointityön ja opiske-
luhuollon asiantuntijuutta. Kumpaankin ryhmään on näin ollen syytä nimetä monipuolinen 
edustus sekä koulutuksen järjestäjän ja sijaintikunnan organisaatioista. 
 
Hyvinvointivision ja strategian määrittely käynnistyy nykytilan arvioinnilla, joka pitää sisällään 
yhteisöllisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin tilan kartoittamisen sekä palvelujärjestelmän kuva-
uksen. Parhaimmillaan hyvinvointistrategia laaditaan osana normaalia strategista suunnitte-
lua sekä kunta- että koulutuksen järjestäjätasolla. Opiskeluhuolto ei ole muusta toiminnasta 
irrallaan, vaan se kuuluu koulutuksen järjestäjän ja kunnan opetus-, sosiaali- ja terveystoi-
men yhteistyön alueelle. Myös strategian toteutuksen resurssit määritellään koulutuksen jär-
jestäjän ja kunnan talous- ja toimintasuunnitelmissa. Organisaatio- ja sektorirajat ylittävää 
toimintaa edellyttävät toimenpiteet ovat opiskeluhuollossa erityinen haaste, koska sekä talo-
us- että henkilöstöresurssit määräytyvät organisaatio- ja sektorikohtaisesti. Tarvitaan yhteen 
sovittavaa johtamista, yhteistä suunnittelua ja yhteistä tavoitteenasettelua. 
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Yleensä koulutuksen järjestäjän ja sijaintikunnan strategia- ja kehittämistyöstä vastaa rajalli-
nen tai edustuksellinen joukko hyvinvointityön ja opiskeluhuollon ammattilaisia, joiden työtä 
ohjausryhmä ohjaa. Koska opiskeluhuollon toteutuksesta vastaavat käytännössä kaikki opis-
keluyhteisön työntekijät ja opiskeluhuoltopalveluiden asiantuntijat, strategiaprosessin erityi-
nen haaste on tavoittaa ja saada mukaan kehittämistyöhön kaikki ne toimijat, joiden tehtäviin 
opiskeluhuolto kuuluu. Osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus edistävät sitoutumista. Mo-
tivaatio panostaa opiskeluhuollon kehittämiseen vahvistuu, jos työntekijät huomaavat, että 
on kyse myös oman työn kehittämisestä sekä arjen sujuvuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin 
lisäämisestä.  
 
Henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden perehdyttäminen hyvinvointityön strategia- ja kehit-
tämistoimintaan, sen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin edellyttää suunnitelmallista, aktiivista ja 
selkeää viestintää ja tiedottamista. Uudistettaessa opiskeluhuollon toimintatapoja tarvitaan 
aina myös täydennyskoulutusta, joka osaltaan lisää sitoutumista kehittämistyöhön sekä tu-
kee kehittämistyön tulosten käyttöönottoa ja jatkuvuutta. 
 
Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), opiskeluhuoltolaki (1287/2013) ja OPH:n opis-
keluhuoltoa koskevat määräykset (10/011/2014 ja 11/011/2014) velvoittavat myös opiskeli-
joiden ja huoltajien osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen. Lain mukaan 
opiskelijakuntaa tulee kuulla ennen erilaisten suunnitelmien vahvistamista. Koulutuksen jär-
jestäjän tulee myös kannustaa opiskelijoita ja opiskelijakuntaa osallistumaan kaikkien heitä 
koskevien asiakirjojen valmisteluun. Näin toimimalla edistetään opiskelijoiden vaikuttamis-
mahdollisuuksia ja osallisuutta ja vahvistetaan oppilaitoksen yhteisöllisyyttä.  
 
 
 
7. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon suunnitelmien toimeenpano 
 

7.1. Oppilaitostason opiskeluhuollon johtaminen 
 
Oppilaitoksen opiskeluhuollon johtamisen keskeinen tavoite on panna toimeen koulutuksen 
järjestäjän opetus- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat ja edistää niihin kirjattuihin opetus-, kasva-
tus- ja hyvinvointitavoitteisiin pääsemistä. Johtaminen on väline, jolla tavoitteet saavutetaan 
yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Opiskeluhuollon kannalta on oleellista, et-
tä tavoitteiden toteutumisen ymmärretään edellyttävän jokaisen työntekijän panosta ja että 
johtamisen avulla luodaan suotuisat olosuhteet moniammatilliselle yhteistyölle. 
 
Hyvän henkilöstöjohtamisen avulla voidaan vahvistaa oppilaitosta sosiaalisena yhteisönä, 
jossa kaikkien osaamista arvostetaan ja jossa toimitaan yhdessä. Oppilaitoksen johtajuutta 
tarkastellaan tässä ensisijaisesti opiskeluhuollon johtamisen näkökulmasta, vaikka käytän-
nössä voi olla vaikea erottaa, mikä on pedagogista, oppilashuollollista tai hallinnollista joh-
tamista. Oppilaitoksen ja opiskeluyhteisön johtaminen on kokonaisvaltaista ja tilanteesta toi-
seen eri tavoin painottuvaa. 
 
Rehtori vastaa koulutuksen järjestäjän opetus- ja opiskeluhuoltosuunnitelmien mukaisen 
opiskeluhuollon toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista. Opetus- ja opiskeluhuolto-
suunnitelmissa on määritelty opetussuunnitelman mukaisen ja muun opiskeluhuollon keskei-
set tavoitteet, sisällöt ja tehtävät. Opiskeluhuollon tehtävänä on kehittää hyvinvointia tukevia 
rakenteita ja oppimisympäristöjä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa osana opis-
keluyhteisön toimintakulttuuria, seurata jokaisen opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
tarvittaessa tukea opiskelijaa ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä 
huoltajien kanssa. 
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Opiskeluhuollon johtamiseen liittyvä rehtorin ja muun oppilaitosjohdon tehtävä on huolehtia 
siitä, että kaikki toimijat aidosti osallistuvat ja sitoutuvat kouluyhteisön hyvinvointia ylläpitä-
vän toimintakulttuurin kehittämiseen. Lisäksi rehtorin ja muun oppilaitosjohdon on huolehdit-
tava, että kaikki opettajat opetus- ja kasvatustehtävää toteuttaessaan seuraavat opiskelijoi-
den hyvinvointia ja koulunkäyntiä ja osallistuvat opiskeluhuollolliseen yhteistyöhön. Oppilai-
toksen kokonaisuuden johtamisen näkökulmasta on siis tärkeää, että opiskeluhuoltoa ei 
mielletä irrallisena opetuksesta. Oppilaitoksen arjessa huolenpito opiskelijoista on paitsi ope-
tusta myös opiskeluhuoltoa ja vastaavasti opiskeluhuollon asiantuntijuutta voidaan hyödyn-
tää opetuksessa. 
 
Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön kehittäminen on yksi opiskeluyhteisön yhteisöllistä keskus-
telua ja periaatteista sopimista edellyttävistä asioista, joka toteutuu parhaiten rehtorin ja 
muun toiminnasta vastaavan henkilön johdolla. Vastuu kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ke-
hittämisestä on koulutuksen järjestäjällä. Rehtori ja muu oppilaitosjohto ovat avaintoimijoita 
määriteltäessä yhteistyön periaatteita ja toimintatapoja. Johto vastaa yhdessä sovittujen lin-
jausten toimeenpanosta ja yhteisten tilaisuuksien, kuten kotiväen iltojen ja muiden yhteisten 
tilaisuuksien järjestämisestä. 
 
Oppilaitoksen moninaisissa toimintarakenteissa opetus ja opiskeluhuolto kulkevat käsi kä-
dessä. Näitä toimintarakenteita ovat esimerkiksi johtoryhmät ja -tiimit, opiskeluhuoltoryhmät, 
kriisiryhmä, henkilöstökokoukset, opettajien tiimit, työ- ja kehittämisryhmät ja opiskelijakunta. 
Oppilaitoksen koko ja erityispiirteet vaikuttavat siihen, millaisia rakenteita oppilaitoksessa on 
johtajuuden tueksi.  

 
 
7.2. Opiskeluhuolto on kaikkien asia  
 

Opiskeluhuollon toteuttaminen kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville. Opiske-
luhuollon keskeisiä toimijoita ovat oppilaitoksen rehtorin ja muun oppilaitosjohdon sekä opet-
tajien, opinto-ohjaajien, erityisopettajien sekä koulunkäynnin ohjaajien lisäksi opiskeluhuollon 
palveluista vastaavat opiskeluhuollon psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja lääkäri. 
 
Oppilaitosyhteisössä toimivilla eri ammattialojen edustajilla on omat tehtävänsä ja vastuun-
sa. Jokainen työntekijä toimii ammattilaisena omissa työtehtävissään, ja osa työstä tehdään 
moniammatillisena yhteistyönä. Koulun työntekijät tekevät yhteistyötä myös nuorten palvelui-
ta tarjoavien muiden tahojen kanssa. Opiskeluhuollon lähtökohtana on yhteistyö alaikäisen 
opiskelijan huoltajien ja muun lähipiirin kanssa. Yhteisen päämäärän saavuttamiseksi mo-
niammatillisessa yhteistyössä jaetaan tietoja, taitoja, tehtäviä, kokemuksia ja toimivaltaa. 
Opiskeluhuoltoa kehitetään ja arvioidaan parhaimmillaan yhteisöllisesti. Silloin siihen osallis-
tuu koko oppilaitosyhteisö, niin henkilökunta kuin opiskelijatkin. 
 
Opiskeluhuollon asioita käsitellään oppilaitoksessa eri kokoonpanoissa, ryhmissä ja 
tiimeissä. Oppilaitoksessa on useita tehtäviä, jotka edellyttävät moniammatillisuutta. Oppimi-
sen ja opiskelun tuen suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja arviointi tapahtuvat mo-
niammatillisena yhteistyönä. Moniammatillisuutta edellytetään myös silloin, kun laaditaan 
oppilaitoksen toimintamalleja, kuten kriisisuunnitelma ja suunnitelma opiskelijoiden suojaa-
miseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Oppilaitoksen koko, rakenne, opetusmuo-
dot, henkilöstöresurssit ja mahdolliset erityispiirteet vaikuttavat siihen, miten opiskeluhuolto 
ja moniammatillisuus toteutuvat käytännössä. Rehtori vastaa oppilaitoksen toiminnan koko-
naisuudesta ja hänen työhönsä kuuluu opiskeluhuollon johtaminen ja edellytysten luominen 
moniammatilliselle yhteistyölle. Oppilaitoksen toimintarakenteissa opetus ja opiskeluhuolto 
kulkevat käsi kädessä. 
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Opiskelijakuntatoiminta ja opiskelijakunnan hallitus voivat olla merkittäviä voimavaroja oppi-
laitoksen yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Esimerkiksi Koulu-
terveyskyselyn tuloksia analysoitaessa ja hyödynnettäessä olisi ensiarvoisen tärkeää saada 
opiskelijat itse aktiivisiksi toimijoiksi ja kehittäjiksi. 
 
Opiskelijoiden huoltajat ja muu lähipiiri ovat myös merkittävä, mutta varsin vähän hyödynnet-
ty voimavara oppilaitoksille. Opiskeluhuollon tavoitteet ja toimintatavat saattavat siitä syystä 
jäädä helposti huoltajille vieraiksi. Huoltajien roolia opiskeluhuollon kehittämisessä koroste-
taan opiskeluhuollon laissa ja sen pohjalta annetuissa Opetushallituksen määräyksissä. Ole-
tettavaa on, että vanhemmat tunnistavat lastensa hyvinvoinnin ja koulunkäynnin ongelmia. 
Todennäköisesti suurella osalla huoltajista on myös halua osallistua, mutta he eivät välttä-
mättä tiedä, miten tulisi toimia. 
 
 
 
8. Opiskeluhuollon vaikuttavuuden seuranta ja arviointi 
 
 
Jo siinä vaiheessa, kun kehittämistyön tavoitteita asetetaan, tulisi pohtia tulosten arviointiin 
liittyviä kysymyksiä. Jotta kehittämistavoitteiden toteutumista voidaan seurata, tulee tavoit-
teiden olla selkeitä ja mitattavissa olevia. Lähtökohtaisesti arvioinnin tehtävänä on tarkastella 
tavoitteiden konkreettista toteutumista: mitkä asiat ovat toteutuneet, mitkä jääneet toteutu-
matta ja millaisia jatkotoimia tarvitaan. 
 
Opiskeluhuollon tulokset ja vaikutukset eivät synny tyhjästä. Tulokset ja mitattavissa olevat 
vaikutukset ovat seurausta sekä rakennetekijöistä ja toiminnan edellytyksistä että asiakas-
prosessien sujumisesta. Näiden tekijöiden tunteminen on tärkeää. Ilman etukäteen asetettu-
ja ja tavoitteisiin sidottuja kriteerejä on vaikea mitata ja arvioida opiskeluhuollon vaikuttavuut-
ta ja laatua.  
 

8.1. Vaikuttavuuden arvioinnin haasteita 
 
Opiskeluhuollon vaikuttavuuden arviointi on monitahoista ja moniulotteista. Esimerkiksi mi-
tattavissa oleva hyvinvoinnin paraneminen voi olla ja yleensä onkin seurausta monesta eri 
tekijästä. Lisäksi kouluyhteisön hyvinvointi ja opiskelijan hyvinvointi ovat suuressa määrin 
riippuvaisia muustakin kuin opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon piiriin kuuluvista toimenpi-
teistä. Opiskeluhyvinvoinnin näkökulmasta merkittävässä roolissa on oppilaitoksen kulttuuri 
ja tapa toimia. Ne määräytyvät puolestaan siitä, miten kouluyhteisöä johdetaan, miten ope-
tus ja ohjaus on organisoitu ja miten opettajat ja koulun muut työntekijät toimivat koulun ar-
jessa ja arjen vuorovaikutustilanteissa.  
 
Opiskeluhuollon vaikuttavuuden arviointi voi kohdistua toisaalta välillisiin ja välittömiin vaiku-
tuksiin ja toisaalta lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksiin. Vaikuttavuuden arviointi voi yhtääl-
tä kohdistua opiskeluhuollon organisointiin, palvelujärjestelmiin, rakenteisiin, prosesseihin, 
resursointiin ja johtamiseen eli panostekijöihin. Toisaalta arviointi voi kohdistua edellä maini-
tuilla panostekijöillä aikaansaatuihin tuotoksiin ja tuloksiin. Tällöin lähtökohtaisesti uskotaan, 
että kohderyhmän (opiskelijoiden) terveyskäyttäytymisessä ilmenevät konkreettiset muutok-
set ja kohderyhmän kokema hyvinvoinnin parantuminen ovat seurausta opiskeluhuollon toi-
mivuuden parantamiseen kohdennetuista toimenpiteistä ja panoksista.  
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Opiskeluhuollon konkreettiselle arvioinnille on vaikeaa löytää mittareita. Hyvin kvalitatiivista 
asiaa on hankala kuvata kvantitatiivisin menetelmin numeroiden ja lukujen valossa ilman, et-
tä opiskeluhuollosta ilmiönä katoaa jotakin olennaista. Tästä huolimatta on tärkeää arvioida 
opiskeluhuoltoa sen tiedon valossa, jota koulutuksen järjestäjällä ja sijaintikunnalla on saata-
villa. Kehittämistyössä voidaan hyödyntää sekä kansallisia, kuntakohtaisia että koulutuksen 
järjestäjäkohtaisia terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tilastoja ja tunnuslukuja ja laatia niiden 
pohjalta erilaisia analyyseja.  
 
 

8.2. Panoksia vai tuotoksia vai molempia? 
 
Huolimatta mittaamisen haasteista opiskeluhuollon vaikuttavuuden ja laadun arviointi on 
välttämätöntä. Opiskeluhuollon onnistumista tulee tarkastella ensisijaisesti asiakkaan – opis-
kelijoiden, opiskeluyhteisön ja huoltajien - näkökulmasta. Opiskeluhuollon arviointia opiske-
luyhteisössä voidaan jäsentää esimerkiksi kahden keskeisen perustehtävän kehikosta käsin. 
Nuo tehtävät ovat: yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä kokonaisvaltainen 
huolenpito jokaisesta opiskelijasta. Kehikossa opiskeluhuoltoa tarkastellaan opetussuunni-
telman mukaisena tehtävänä, joka kuuluu oppilaitoksen kaikille aikuisille. 
 
Arvioitaessa koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon vaikuttavuutta voidaan huomio kiinnit-
tää toisaalta panoksiin (esim. resursointi) ja toisaalta tuotoksiin (aikaansaadut vaikutukset). 
Panosmittareina voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia: keskimääräinen ryhmäkoko, lä-
hiopetus- ja ohjaustuntien määrä, opiskelijamäärä/ erityisopettaja, opiskelijamäärä/ opinto-
ohjaaja, opiskelijamäärä/ kuraattori, opiskelijamäärä/ psykologi ja opiskelijamäärä/ tervey-
denhoitaja. Kun ollaan kiinnostuneita tuotoksista, niin soveltuvia tuotosmittareita voivat olla 
esimerkiksi: poissaolojen määrä/opiskelija, kiusaamistapausten määrä ja vakavuusaste, 
keskeyttäneiden ja eronneiden absoluuttiset määrät ja suhteelliset osuudet aloittaneista ja 
koko opiskelijamäärästä, läpäisy 3 vuodessa ja läpäisy 4 vuodessa (%-osuus aloittaneista) 
sekä tutkinnon suorittaneiden määrä. 
 
Kun ollaan kiinnostuneita opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien ja indikoivien teki-
jöiden kehittymisestä, niin kansalliset Kouluterveys- ja TEAViisari-kyselyt tuottavat silloin re-
levantteja tuloksia ja vertailutietoja. Kouluterveyskyselystä ja TEA-viisarista saa sekä kunta- 
ja koulutuksen järjestäjäkohtaisia tuloksia ja tietoja.  
 
Kouluterveyskysely on valtakunnallinen kyselytutkimus, joka tarjoaa tutkimustietoa perus-
opetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaiden sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoiden hyvinvoinnista. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi ja tiedot on saata-
vissa oppilaitoskohtaisesti. Kouluterveyskyselyn tulokset antavat mahdollisuuden seurata 
nuorten hyvinvoinnissa tapahtuvaa kehitystä. Samalla voidaan arvioida tehtyjen toimenpitei-
den vaikutusta. Kouluterveyskyselyn tuloksista saa erilaisia raportteja, jotka mahdollistavat 
kuntatason, koulutuksen järjestäjätason ja oppilaitostason tulosten seurannan ja vertailun. 
 
TEAviisarissa esitettävät tiedot perustuvat säännöllisesti toistuviin tiedonkeruisiin, joita on 
täydennetty valtakunnallisilla tilastotiedoilla. TEAviisari-verkkopalveluun on vuodesta 2008 
kerätty tietoa kuntien perusterveydenhuollon ja peruskoulujen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisaktiivisuudesta. Syksyllä 2012 tiedonkeruu ulotettiin ensimmäisen kerran toisen as-
teen oppilaitoksiin, joten TEAviisarissa on nykyään vertailukelpoisia tietoja terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisestä myös lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Verkkopalvelussa 
julkaistavien tulosten avulla tuetaan laaja-alaisen hyvinvointitiedon hyödyntämistä oppilaitok-
sissa. Syksyn 2012 tiedonkeruuseen osallistui 92 % ammatillisista oppilaitoksista ja 86 % lu-
kioista.   
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Laadun arviointiin soveltuvat erilaiset opiskeluhuollon palvelujen laatua ja asiakastyytyväi-
syyttä mittaavat kyselyt sekä hyvinvointi- ja tasa-arvokyselyt. Yleiskyselyjen lisäksi kunta ja 
koulutuksen järjestäjä voivat kartoittaa palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä kohdenne-
tuin ja yksilöidyin kyselyin ja haastatteluin. Hyviä tiedon lähteitä ovat myös opiskelijoille ja 
heidän huoltajilleen sekä muille yhteistyökumppaneille suunnatut keskustelu- ja palautetilai-
suudet. Näin menetellen tuetaan myös osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, jotka 
on kirjattu uuteen opiskeluhuoltolakiin ja sen perusteella annettuihin OPH:n määräyksiin. 
Mielenkiintoisen tuloksen osallisuuden vahvistamisen merkityksestä on esittänyt Kuntaliiton 
tutkija Sirkka Rousu (2010), joka toteutti kyselytutkimuksen lastensuojelutyön vaikuttavuu-
desta. Tutkimuksen mukaan osallisuus on lastensuojelutyössä vaikuttavuuden edellytys. 
Kun lapset, nuoret ja vanhemmat – eli se väestöryhmä, jonka asioita suunnitelma koski, sai-
vat osallistua suunnitteluprosessiin, suunnitelman ja päätösten laatu parani. Osallisuus näyt-
täytyi näin keskeisenä hyvinvoinnin kokemisen ulottuvuutena.  
 
Myös opiskeluterveydenhuollon arvioinnin tulee olla suunnitelmallista, monipuolista ja jatku-
vaa. Arvioinnin tulee tuottaa sekä määrällistä että laadullista tietoa palvelujen kehittämiseksi, 
työn ja resurssien suuntaamiseksi sekä tuloksellisuuden arvioimiseksi. Esimerkiksi opiskelu-
terveydenhuollon asiakkuuksien tilastointi ja työajan jakautumisen seuranta ovat yksi tapa 
seurata työssä tapahtuvia muutoksia ja kehittämistarpeita. Arviointia tukevat myös opiskelu-
terveydenhuollon työntekijöiden henkilökohtaiset kehityskeskustelut, yhteiset arviointikoko-
ukset ja -päivät sekä osallistuminen koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltoryhmien toimin-
taan. Palautekäytäntöjen tulee olla jatkuvia sekä asiakastyössä että moniammatillisessa yh-
teistyössä. 
 
 

8.3. Esimerkinomaisia näkökulmia laadun ja vaikuttavuuden arviointiin 
 

8.3.1. Opiskeluhuollon rakenteiden laatutekijöitä 
 
Opiskeluhuollon rakenteiden laatutekijöitä voidaan tarkastella johtamisen, henkilöstön, toimin-
nan suunnittelun sekä olosuhteiden ja resurssien näkökulmista. Oheinen esitys on muotoiltu 
Heli Krugerin (2012) amk-opinnäytetyössään kehittämän mallin pohjalta. 
 
Johtaminen 

 KJ:n opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioin-
nista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä 

 oppilaitostason opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvi-
oinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä 

 opiskeluhuollolle on määritelty visio ja tavoitteet, joista kaikki toimijat ovat tietoisia 

 opiskeluhuollolle on määritelty tavoitteita kohti vievät toimenpiteet 

 johto luo edellytykset opiskeluhuollon toteuttamiselle 

 johtaminen on vuorovaikutteista ja toimintaa tukevaa 
 
Henkilöstö 

 jokaiselle on määritelty selkeät vastuut ja tehtävät opiskeluhuollossa 

 henkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen vastaavat tarpeita ja varmistavat opiskelu-
huollon lainmukaisuuden, laadun ja vaikuttavuuden 

 henkilöstön opiskeluhuolto-osaaminen on ajantasaista ja sen kehittäminen suunnitel-
mallista 

 
Toiminnan suunnittelu 

 kansallinen lainsäädäntö 
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 opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet 

 sijaintikunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

 koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon suunnitelmat: opetussuunnitelman yhteinen 
osa ja oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma  

 opiskeluhuollon toiminnan suunnittelu on opiskelijalähtöistä ja osallistavaa 

 henkilökunta ja opiskelijat perehdytetään opiskeluhuollon suunnitelmiin ja toimintaoh-
jeisiin  

 opiskeluhuollon suunnitelmista ja toimintaohjeista tiedotetaan opiskelijoiden huoltajille 
  

Olosuhteet ja resurssit 

 oppilaitoksen tilat ovat turvalliset, toimivat ja viihtyisät 

 oppilaitoksen toiminta tukee fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja sosiaalista toiminta-
kykyä 

 opiskeluhuollon palveluista vastaavilla on käytettävissä tarkoituksenmukaiset tilat ja 
laitteet 

 opiskeluhuollon taloudelliset ja muut resurssit ovat tarkoituksenmukaiset 
 
Kun opiskeluhuollon rakenteellisia tekijöitä tarkastellaan edellä kuvatulla tavalla, on raken-
teiden osatekijöille mahdollisuus määritellä laadullisia ja määrällisiä tavoitteita, kriteerejä ja 
mittareita. Relevanteista ja valideista kriteereistä ja mittareista sopiminen edellyttää kuitenkin 
koulutuksen järjestäjän ja sijaintikunnan moninäkökulmaista yhteistyötä. 
  

8.3.2. Opiskeluterveydenhuollon laatutekijöitä 
 
Opiskeluterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin, jatkossa opiskelu-
terveydenhuollon, hyvän laadun osa-tekijöiksi voitaneen varsin yksimielisesti nimetä: asia-
kaslähtöisyys, palvelujen mitoitus, palvelutuotannon hallinnollinen organisointi, palveluista 
tiedottaminen, henkilöstön työtilat ja työvälineet, henkilöstön täydennyskoulutus ja työnohja-
us. Seuraavassa on lyhyt kuvaus kunkin osatekijän sisällöstä. 
 
Asiakaslähtöisyys 

Asiakaslähtöisyyden tulee olla opiskeluterveydenhuollon palvelujärjestelmän ja 
-tuotannon perusta. Palvelujen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen tulee 
perustua asiakkaiden tarpeisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Opiskeluter-
veydenhuollon palvelujen tulee olla riittävät ja helposti opiskelijoiden saatavilla 
osana oppilaitosyhteisön arkea, ns. matalan kynnyksen palveluina. Jokaiselle 
asiakkaalle on oltava riittävästi aikaa. 

 
Palvelujen mitoitus 

Oppilaitosten, toimipisteiden ja opiskelijoiden lukumäärä työntekijää kohden 
vaikuttaa sekä työskentelytapaan että palvelujen saatavuuteen. Palveluiden ta-
sapuolinen saatavuus ja oppilaitosten ja toimipisteiden erityistarpeiden huomi-
oiminen resurssien mitoituksessa ja kohdentamisessa on tärkeää. Uudessa 
opiskeluhuoltolaissa ei ole määritelty opiskeluterveydenhuollon mitoitusta, mut-
ta sen sijaan määräajat palvelujen saatavuudelle. Tosiasiassa palvelujen saa-
tavuuden edellytyksenä on riittävä mitoitus. Myös hallituksen esityksessä (HE 
67/2013) on kuraattori- ja psykologikustannusten määräytymisen perustana 
käytetty mitoitusta. 

 
Hallinnollinen organisointi  

Opiskeluterveydenhuollon palveluiden aseman organisaatiossa tulee olla sel-
keä. Tämä mahdollistaa työrauhan ja moniammatillisen yhteistyön. Esimiestyö 
vaikuttaa keskeisellä tavalla työn pitkäjänteiseen suunnitteluun ja sisällölliseen 
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kehittämiseen sekä työhyvinvointiin. Organisaatioon liittyvien ratkaisujen tulee 
turvata opiskeluterveydenhuollon henkilöstölle mahdollisimman suuri ammatil-
linen riippumattomuus. 

 
Palveluista tiedottaminen 

Opiskeluterveydenhuollon palveluista ja niiden järjestämisestä tulee tiedottaa 
suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Opiskelijat, huoltajat ja yhteistyökumppanit 
tarvitsevat ajantasaista tietoa opiskeluterveydenhuollon palveluista, niiden saa-
tavuudesta ja sisällöstä. Tietoa tulisi tarjota eri tahoille sopivin tavoin. Opiskeli-
jat tarvitsevat erilaista ja eri tavalla välitettyä tietoa kuin sidosryhmät. Tiedotta-
miseen liittyvistä vastuista on tarpeellista sopia etukäteen. Hyvä tiedottaminen 
lisää luottamusta, tuo työhön sujuvuutta ja helpottaa palveluihin hakeutumista. 

 
Henkilöstön työtilat ja työvälineet 

Opiskeluterveydenhuollon henkilöstöllä tulee olla työtehtäviin (asiakastapaami-
set, neuvottelut ja muu työ) soveltuvat työtilat. Palveluista vastaavan sijainti-
kunnan ja koulutuksen järjestäjän olisi hyvä laatia yhdessä selkeät kuvaukset 
opiskeluterveydenhuollon henkilöstön työtiloja koskevista vaatimuksista.  

 
Henkilöstön täydennyskoulutus ja työnohjaus 
 

Työskentely opiskeluterveydenhuollossa edellyttää monipuolista ja laaja-alaista 
osaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi työnantajan tulisi mahdollistaa työntekijöille suunnitelmallinen ja 
säännöllinen täydennyskoulutus ja työnohjaus. Asianmukainen työnohjaus 
edesauttaa ammatillisen identiteetin kehittymistä ja pysyvyyttä sekä tukee 
työssä jaksamista.  

 
 
Seuraavassa on esimerkkejä kysymyksistä, joilla opiskeluterveydenhuollon ja laajemminkin 
opiskeluhuollon palvelujen laatua ja subjektiivisia vaikuttavuuskokemuksia voidaan arvioida. 
 

Miten asiakaslähtöisyys toteutuu opiskeluhuollon palvelujärjestelmässä? 
 

Mitä vaikutuksia palvelulla on asiakkaiden arvion mukaan ollut heidän elämäänsä tai 
elämänlaatuunsa? 
 
Mitkä mekanismit palvelussa ovat asiakkaiden kokemusten mukaan erityisesti vaikutta-
neet siihen, että tavoitellut tulokset on saavutettu? 
 
Miten asiakkaiden vaikuttavuuskokemuksia hyödyntävä itsearviointi on liitetty osaksi pal-
velun tuottajan laadunhallintajärjestelmää? 

 
 

8.3.3. Esimerkkejä opiskeluhuollon arvioinnin kohteista, kriteereistä ja mittareista 
 
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on hahmoteltu opiskeluhuollon vaikuttavuusarvioin-
nin pohjaksi arvioitavia kohteita, kriteereitä ja mittareita. 
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Taulukko 1. Esimerkkejä opiskeluhuollon arvioinnin kohteista, kriteereistä ja mittareista 
 
 
ARVIOITAVAT KOHTEET KRITEERIT ja MITTARIT 

Järjestämisen ja tuottamisen resurssit Henkilöresurssit 

 henkilötyövuosien lukumäärä (htv/100 opiskelijaa) 
o johtaminen, suunnittelu ja seuranta 

(htv/100 opiskelijaa) 
o opiskeluhuollon palvelutuotanto (htv/100 

opiskelijaa) 
Suhde kansalliseen keskiarvoon 

Opiskeluhuollon kehittämisryhmät  
(KJ:n ja sijaintikuntien yhteiset) 

Kehittämisryhmien olemassa olo (kyllä/ei) 
Kehittämisryhmien kokoonpano (jäsenet) 
Kehittämisryhmän kokoontuminen 

 tapaamiskertojen lkm/lukuvuosi 

KJ:n opiskeluhuoltoryhmät 

 Monialainen opiskeluhuollon ohjausryh-
mä 

 Monialaiset oppilaitoskohtaiset opiskelu-
huoltoryhmät 
 

 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon monia-
lainen asiantuntijaryhmä  

 
 

Opiskeluhuoltoryhmien olemassa olo (kyllä/ei) 
Monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän kokoonpano (jä-
senet) ja kokoontuminen (tapaamiskertojen lkm/ lukuvuosi) 
Monialaisten oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien 
kokoonpanot (jäsenet) ja kokoontuminen (tapaamiskertojen 
lkm/ lukuvuosi) 
Yksilökohtaisen opiskeluhuollon monialaisen asiantuntija-
ryhmän kokoonpano (jäsenet) ja toimintatapa on määritelty 
(kyllä/ei) 
 
 

Opiskeluhuollon palvelutarve Erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat 

 osuus (%) koko opiskelijamäärästä 
 

Opiskeluhuollon palveluprosessit ja -kuvaukset Palveluprosessit on määritelty (kyllä/ei) 
Palveluprosessit on kuvattu (kyllä/ei) 
 

Opiskeluhuollon vaikuttavuus ja laatu Koko tutkinnon suorittaneet  

 osuus aloittaneista (%) 
Läpäisy 3 vuodessa 

 osuus aloittaneista (%) 
Läpäisy 4 vuodessa 

 osuus aloittaneista (%) 
Keskeyttäneet  

 osuus aloittaneista (%) 
Eronneet 

 osuus aloittaneista (%) 
Poissaolot (luvattomat ja luvalliset) 

 määrä/opiskelija/lukuvuosi (% toteutetusta lähiope-
tuksesta, % TOP-tavoitetuntimäärästä) 

Kiusaamistapausten määrä/lukuvuosi 
Kiusaamistapausten vakavuusaste/lukuvuosi 
Työllistyminen (lkm, %) 

 6 kk:n kuluttua valmistumisesta 
o koulutusta vastaavalle alalle (kyllä/ei) 
o muulle alalle (kyllä/ei) 

Jatko-opintoihin sijoittuminen (lkm, %) 
Kouluterveyskyselyn tulokset - muutokset 
TEAViisari-kyselyn tulokset - muutokset 
Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset – muutokset 
Hyvinvointikyselyjen tulokset – muutokset 
Tasa-arvokyselyjen tulokset - muutokset 

Tilat ja oppimisympäristöt 
(terveys, turvallisuus, sisäilma) 

Tarkastukset tavoite 1 krt 3 vuodessa  kyllä/ei 
Tulokset – muutokset  
Tulosten perusteella päätetyt toimenpiteet 
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Lähteitä  

 
Lakeja ja säädöksiä 
 
Ammatillisten perustutkintojen tutkintojen perusteet 2008-2010, Opetushallitus 
Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 
Hallintolaki (434/2003)  
Henkilötietolaki (523/1999) 
Kuntalaki 365/1995 
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 
Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)  
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)  
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)  
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) 
Lastensuojelulaki (417/2007) 
Nuorisolaki (72/2006)  
Opetushallituksen määräys 10/011/2014, Opetushallitus 2014 
Opetushallituksen määräys 11/011/2014, Opetushallitus 2014 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 
Pelastuslaki (379/2011) 
Suomen perustuslaki (731/1999) 
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)  
VN:n asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuor-
ten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)  
YK:n lapsen oikeuksien sopimus (20.11.1989), 60/1991 
 
 
Muita lähteitä 
 
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuosille 2011-2014, OKM  
Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi (HE 67/2013) 
Hyvinvointia useammille – Lasten ja nuorten palvelut uudistuvat, STM 2013:36 
Hyvä, paha koulu, Kouluhyvinvointia hakemassa, Unicef, 56/2012 
Hyvää vointia. Opiskeluhuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen 
ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 49/2010 
Konu, Anne. Koulun hyvinvointimalli. Oppilaiden hyvinvointi koulussa. Väitöstutkimus. Tam-
pere 2002 
Kouluterveyskyselyt 2008-2013, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
www.thl.fi/kouluterveyskysely. 
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2011-2016, OKM 
Kruger, Heli. Opiskeluhuollon laadunhallinta Vaasan lyseon lukiossa: ”Opiskelu sujuu täällä 
hyvin”. Opinnäytetyö. Ylempi AMK-tutkinto. Vaasa 2012 
Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 
Lapsi- ja nuoripolitiikan kehittämisohjelma vuosille 2012-2015  
Nuorten syrjäytyminen, tietoa, toimintaa ja tuloksia, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan jul-
kaisu 1/2013 
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, OKM 2005:27 
Opiskeluterveydenhuollon selvitys, STM raportteja ja muistioita 2012:18 
Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmä, STM selvityksiä 2006:33  
Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmä, STM selvityksiä 2009:34 

http://www.thl.fi/kouluterveyskysely
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Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma, Valtioneuvoston kanslia 2011 
Rousu Sirkka, dia-aineisto, Kuntaliitto 2010 
TEAViisari-kyselyt 2011-2012, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, www.thl.fi/teaviisari. 
TEM raportteja 8/12, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013. 
Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2010 
Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2012 
Terveys 2015 -kansanterveysohjelman väliarviointi, STM 2013:4  
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