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Esitykseen sisältö 

• Mitä opiskeluhuolto on? 

– lainsäädäntö 

• Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

• Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

– tietojen luovutus yksilökohtaisessa työssä 

– muutama asiakas 

• Kurkistus tulevaisuuden näkymiin… 
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MITÄ OPISKELUHUOLTO ON? 
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Opiskeluhuolto on 

esi- ja 

peruskoululaisille sekä 

lukion ja ammatillisen 

koulutuksen 

nuorisoasteen 

opiskelijoille kuuluva 

monialainen 

kehitysympäristöön 

viety peruspalvelu  

 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

VNA 338/2011 
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Opiskeluhuollon kokonaisuus 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 
Kaikkien toimijoiden yhteinen tehtävä 

 

Koulu- ja 
opiskeluterveyden-

huollon palvelut 

(esiopetuksessa palvelut 
lastenneuvolasta) 

 

Opiskeluhuollon 
psykologipalvelut 

(järjestämisvastuu 
oppilaitoksen 

sijaintikunnalla) 

 

Opiskeluhuollon 
kuraattoripalvelut 

(järjestämisvastuu 
oppilaitoksen 

sijaintikunnalla) 

 

Monialainen 
yksilökohtainen 
opiskeluhuolto 

(toteutetaan monialaisessa 
asiantuntijaryhmässä) 
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Yksilökohtainen opiskeluhuolto 
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Opiskeluhuollon johtamisen/toiminnan 
rakenteet 
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Opiskeluhuollon 

ohjausryhmä 
(koulutuksen järjestäjäkohtainen) 

Asiantuntijaryhmä 
(yksittäistä opiskelijaa koskevat asiat) 

Opiskeluhuoltoryhmä 
(oppilaitoskohtainen, vain yhteisölliset 

ja järjestämiseen liittyvät asiat) 

Opiskeluhuolto osana lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 
(sisältö säädetty) 

Opiskeluhuoltosuunnitelma 

(yhteistyövelvoite, sisältö säädetty, OPSit 

ohjaavat) 

Opiskeluhuoltokertomus = 

oppilaskohtaiset kirjaukset 

opiskeluhuoltorekisteriin 

Paikallinen  

ops 
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YHTEISÖLLINEN 
OPISKELUHUOLTO 
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Yhteisöllinen 
opiskelu-

huolto 

Vuorovaikutus-
taitojen ja 

mielentervey-
den 

edistäminen 
Yhteistoiminta 
oppilaitoksen 
ulkopuolelle 

Kiusaamisen, 
väkivallan ja 

häirinnän 
ehkäisy 

Opintojen 
etenemisen 
edistäminen 

Koulutyön ja 
opintojen 

hyvinvointia 
tukeva 

järjestäminen 

Opiskelijoiden 
osallisuuden 

varmistaminen 

Terveyttä  ja 
hyvinvointia 
edistävien 
elintapojen 
tukeminen 

Ympäristön 
terveellisyys ja 

turvallisuus 

Huoltajien 
osallisuuden 

varmistaminen 

10.10.2016 Opiskeluhuolto / Hietanen-Peltola 8 



Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö (esim. perusopetus) 
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Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön koordinointi 
ja toteuttaminen on oppilaitoksen 

opiskeluhuoltoryhmän keskeinen tehtävä 

• Mukaan työhön on 
hyvä ottaa kaikki 
tarvittavat 
yhteistyötahot 

 

• Koska ryhmässä 
käsitellään vain 
yhteisöllisiä 
asioita, ei 
tietosuojaan 
liittyviä esteitä 
osallistumiselle 
synny 

 

Yhteistyö-
kumppanit 

Huoltajat 

Opiskelijat 

Opiskelu-
huollossa 
toimivat 

ammattilai-
set 
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YKSILÖKOHTAINEN 
OPISKELUHUOLTO 
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Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

• Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 

• Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 

• Monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto = monialainen 
asiantuntijaryhmä 

• Erityisoppilaitoksissa järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

 On sekä ehkäisevää että tukea tarjoavaa työtä! 
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Monialainen asiantuntijaryhmä 

• Tehtävänä on tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään 

• Kootaan tapauskohtaisesti tilanteen ja tarpeen mukaan 

• Suostumukseen perustuvaa ja vapaaehtoista ottaa vastaan 

• Opiskelijan (ja huoltajan) osallisuus on välttämätöntä, 
asioissa edetään yhteisymmärryksessä 

• Ryhmän kokoaa se, jolla huoli herää ja jolle asia työtehtävien 
perusteella kuuluu 

• Ryhmään voivat osallistua oppilaitoksen ulkopuoliset 
yhteistyökumppanit sekä opiskelijan läheiset – ei ryhmän 
jäsenen statusta 

• Jos opiskelija (tai huoltaja) ei halua ryhmää koottavaksi, niin 
jatketaan työskentelyä muulla lailla 
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Opiskelijan itsenäinen asema asiakkaana 

• Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä 
opiskeluhuollon palveluja 

• Toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon toimenpiteissä ja 
ratkaisuissa iän, kehitystason ja muiden edellytysten mukaisesti 

• Opiskelija voi alaikäisenäkin kieltää huoltajaansa osallistumasta 
opiskeluhuoltoasian käsittelyyn ja tiedonsaantiin. Huomioidaan 
kuitenkin asian laatu ja opiskelijan edun toteutuminen 

• Itsenäinen asiakkuus arvioidaan siis tapauskohtaisesti ja 
yksilöllisesti 

• Jos opiskelija kieltää yhteydenoton huoltajaan tulee kypsyyttä 
pohtia. Arvion tekee sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. 

• Silloinkin, kun opiskelijalla on itsenäinen asiakkuus, opiskelijan 
suostumuksella voidaan (ja on hyvä) tehdä yhteistyötä. 
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Salassa pidettävien tietojen luovutus 
yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa 

• Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tiedot ovat salassa pidettäviä eikä 
niitä saa antaa sivulliselle  

• Salassa pidettävän tiedon saa antaa sivulliselle vain, jos luovutus 
perustuu lakiin tai a.o. henkilön suostumukseen 

• Silloin, kun on velvollisuus tai oikeus luovuttaa tietoa, ei pidä kysyä 
lupaa. Riskinä luottamuksen menetys, jos sitten kiellon jälkeen 
kuitenkin on luovutettava / luovuttaa tietoa  

• Luottamuksen säilyttämiseksi on perusteltua informoida asiakasta 
tiedon luovutuksesta ja tarvittaessa sen lakiperusteesta – 
mahdollisuuksien mukaan etukäteen 
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Laki tiedon luovuttamisen perusteena 
yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa 

• Julkisuuslaki 

– Toimeksiantotehtävän antaja - esimerkiksi konsultaation tai 
lausunnon pyytäjä – saa luovuttaa tehtävän hoitamiseksi 
välttämättömät tiedot konsultaation tai lausunnon antajalle 
(Julkisuuslaki 26 §) 

– Oikeuttaa ilmaisemaan konsultaatiota antavalle sellaiset salassa 
pidettävätkin tiedot, jotka ovat välttämättömiä, jotta konsultaation 
antaja suoriutuu tehtävästä.    

– Konsultaatio tapahtuu sitä pyytäneen henkilön tiedossa olevien ja 
esittämien tietojen pohjalta (ei siis oikeuta konsultaation antajaa 
luovuttamaan hallussaan olevia tietoja konsultaation pyytäjälle! 
Tähän tarvitaan suostumus) 
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Laki tiedon luovuttamisen perusteena 
yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa 

• Opiskeluhuoltolaki 

– Kun arvioidaan opiskelijan tarvitsevan kuraattori- tai 
psykologipalveluja, ja ohjataan näiden piiriin on annettava 
tiedossa olevat tuen tarpeen arviointiin tarvittavat tiedot (16 §) 

– Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja 
toteuttamiseen osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja 
luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaavalle 
viranomaiselle oh:n järjestämiseksi ja toteuttamiseksi 
välttämättömät tiedot (23 §) 

– Monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenillä on oikeus 

• Ilmaista toisilleen oh:n järjestämiseksi välttämättömiä tietoja, sekä 

• luovuttaa muille oh:n järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuville 

• konsultoida tarpeellisiksi katsomiaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja 
antaa tähän tarvittavat tiedot 

 

 

 

– Potilaslaki 

– Sosiaalihuollon asiakaslaki 

– Perusopetuslaki 

– Lukiolaki ja laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 

– Lastensuojelulaki 
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Laki tiedon luovuttamisen perusteena 
yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa 

• Potilaslaki 13 § 

– Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on oikeus perustellusta 
syystä konsultoida tarpeelliseksi katsomaansa asiantuntijaa 
toteuttamansa hoidon tai tutkimuksen tueksi. 

• Sosiaalihuollon asiakaslaki 17 § 

– Antaa sekä konsultaatiota pyytävälle että sitä antavalle 
sosiaalihuollon toimijalle oikeuden oma-aloitteisestikin ilmaista 
sellaisia salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat välttämättömiä 
alaikäisen hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi 
taikka niiden järjestämiseksi tai toteuttamiseksi. Edellytyksenä on, 
että se on tarpeen lapsen edun vuoksi. 
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Laki tiedon luovuttamisen perusteena 
yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa 

• Perusopetuslaki 40 § 

• Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 

• Lastensuojelulaki 

• Oikeus ilmoittaa poliisille väkivallan uhasta, sisältyy useisiin 
eri lakeihin 

• ym 
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Suostumus tiedon luovuttamisen perusteena 
yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa 

• Käytetään silloin, kun ei ole lakiperustetta luovutukseen 

• Kysytään suostumus opiskelijalta, tai tarvittaessa huoltajalta 

• Suostumuksen on tietoinen, informoitu ja vapaa-ehtoinen 

• Yksilöitävä mitä tietoja, missä tarkoituksessa, keneltä kenelle 
ja milloin ollaan pyytämässä tai luovuttamassa. 

• Potilastiedoissa, monialaisen asiantuntijaryhmän 
työskentelyssä saaduista tiedoista tai 
opiskeluhuoltokertomukseen kirjatuista tiedoista, tulee 
suostumuksen olla kirjallinen 

• Kuraattorin tietojen luovutuksen riittää yksilöity, 
nimenomainen ja asiakaskertomukseen kirjattu suullinen 
suostumus. 
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Suostumus tiedon luovuttamisen perusteena 
yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa 

• Suostumus monialaisen asiantuntijaryhmän perustamiseen 
on luonteeltaan erityinen, koska ryhmän jäsenillä on oikeus 
ilmaista toisilleen, opiskeluhuollon järjestämisestä ja 
toteuttamisesta vastaaville sekä konsultaatioissa 
asiantuntijoille salassa pidettäviä tietoja. Tämä on 
suostumusta pyydettäessä selkeästi tuotava esille 
opiskelijalle (ja huoltajalle). 

• Suostumus tarvitaan myös muussa monialaisessa 
yhteistyössä silloin, kun eri tahojen on tarpeen ilmaista 
toisilleen salassapidettäviä tietoja opiskelijan asian 
hoitamiseksi. Esim terkka + kuraattori yhteistyö ja molemmilla 
taustatietoa. (Tämä ei ole konsultaatio!) 
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Yhteenvetona: 

• Tunnista tietojen luovuttamiseen liittyvät velvollisuutesi ja 
oikeutesi oman alasi ammattilaisena  

• Käytä oikeuksiasi 

• Tee se avoimesti! Kerro opiskelijalle (ja huoltajalle) kehen aiot 
olla yhteydessä ja mitä tietoa luovuttaa TAI kehen olit 
yhteydessä ja mitä tietoa luovutit ja minkälaisen neuvon sait. 

• Pyydä suostumus silloin, kun se tarvitaan 

• Muista myös tehdä tarvittavat kirjaukset (oh palveluissa) 

• Hyvä käytäntö: konsultaatio yhdessä opiskelijan kanssa 
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Helmi 1 lk 

• Opettaja kiinnittää huomiota siihen, että Helmi on koulussa 
joskus tosi väsynyt. Vaatteetkin ovat satunnaisesti hyvin 
likaiset. Helmi oppii hyvin, joskus kirjat hukassa. Asia ollut 
vanhempainvartissa esillä. 

• Helmin nukahtaessa tunnilla ottaa opettaja yhteyttä äitiin. Äiti 
kertoo perheen tilanteen olevan vaikea ja epäilee voimiensa 
kohta loppuvan. Opettaja ehdottaa, että Helmin ja perheen 
tilanteesta keskusteltaisiin ryhmässä.  

• Yhdessä sovitaan mukaan pyydettävän opettajan lisäksi 
kuraattori ja aamu/iltapäiväkerhon ohjaaja 

• Toisella kertaa ryhmää täydennetään terveydenhoitajalla ja 
lastensuojelun työntekijällä. 

• Perheelle järjestetään tukea lastensuojelun kautta sekä 
päihdepalveluista 
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Taavi 5 lk 

• Taavi käy toistuvasti kouluterveydenhoitajan vastaanotolla  
epäselvien särkyjen ja kipujen vuoksi 

• Th soittaa Taavin kotiin ja keskustelee asiasta äidin kanssa. Äiti 
kertoo, että hänellä on 2 kk sitten todettu rintasyöpä ja hoidot ovat 
juuri menossa. Ajattelee Taavin kuormittuneen tästä ja toivoo, että 
koulussa voitaisiin lasta tukea asiassa.  

• Sovitaan, että asian hoitamiseksi kootaan ryhmä, johon äidin, isän 
ja Taavin lisäksi tulevat mukaan terveydenhoitaja, luokanopettaja ja 
koulunkäyntiavustaja sekä kuraattori 

• Toisella kerralla mukaan tulee myös perheneuvolan psykologi ja 
yhdessä sovitaan, miten Taavia tuetaan koulussa tässä perheen 
voimavaroja vaativassa tilanteessa 
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Taavi 5 lk / vaihtoehto 
• Taavi käy toistuvasti kouluterveydenhoitajan vastaanotolla 

epäselvien särkyjen ja kipujen vuoksi. Terveydenhoitaja soittaa 
Taavin kotiin ja keskustelee asiasta äidin kanssa. Äiti kertoo, että 
hänellä on 2 kk sitten todettu rintasyöpä ja hoidot ovat juuri 
menossa. Arvelee pojan olevan huolissaan tästä.  

• Äiti toteaa, että hän käsittelee asiaa vielä kertaalleen Taavin kanssa 
kotona ja palaa asiaan. 

• Myöhemmin äiti kertoo, että on jutellut Taavin kanssa. Uskoo Taavin 
huolen helpottaneen. 

• Sovitaan, että Taavi voi tarvittaessa aina tulla terveydenhoitajalle 
juttelemaan. 

• Lisäksi sovittiin, että äiti kertoo itse Taavin opettajalle perheen 
tilanteesta.  

• Se miten edetään riippuu oppilaan ja perheen toiveista sekä 
tarpeista! 
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Emmi 9 lk 

• Liikunnan opettaja huomaa liikuntatunnilla viiltelyjälkiä  

• Opettaja ottaa asian puheeksi kahden kesken Emmin kanssa 

• Emmi sanoo jälkien olevan jo vanhoja ja kieltää opettajaa ottamasta 
yhteyttä vanhempiin 

• Opettaja tuo esiin, että asiasta on kerrottava opiskeluhuoltoon, jolloin Emmi 
valitsee sopivaksi työntekijäksi terveydenhoitajan. 

• Opettaja kertoo huolestaan kouluterveydenhoitajalle, joka tapaa Emmiä 

• Viillot ovat vanhoja, mutta Emmi on edelleen ahdistunut ja lisäksi esiin tulee 
koulukiusaamista 

• Emmin luvalla kootaan asiantuntijaryhmä, johon kutsutaan mukaan mukaan 
kuraattori, terveydenhoitaja ja opettaja sekä Emmin toiveesta hänen paras 
kaverinsa 

• Ryhmässä keskustellaan ja selvitellään Emmin tilannetta. Toisessa 
kokoontumisessa Emmi antaa luvan vanhempien kutsumisesta mukaan 
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Joonas lukion 2 lk 

• Opinnot ovat alkaneet sujua huonosti. Numerot ovat laskeneet ja kaikki kurssit eivät 
ole menneet hyväksytysti läpi. 

• Poissaoloja alkaa kertyä paljon, äiti on kaikki kuitannut Wilmaan. 

• Ryhmänohjaaja juttelee Joonaksen kanssa. Joonas sanoo, että hänellä on jatkuvia 
vatsavaivoja, siksi poissaoloja tulee paljon. Joonas ei vaikuta motivoituneelta 
hakemaan apua opiskeluterveydenhuollosta. 

• Ryhmäohjaaja ja Joonas menevät yhdessä tapaamaan terveydenhoitajaa. 
Ryhmäohjaaja kertoo huolensa terveydenhoitajalle ja lähtee pois. 

• Terveydenhoitaja selvittelee vatsavaivaa ja varaa ajan opiskeluterveydenhuollon 
lääkärille. Keskustelua laajennetaan myös kotiasioihin ja käy ilmi, että Joonaksen 
vanhemmat ovat eroamassa. Joonakselle on vaikeaa valita, kumman vanhemman 
kanssa haluaa asua. 

• Lääkärikäynnillä ei löydy vatsavaivaan syytä. Kotiasiat edelleen askarruttavat.  

• Joonas kokee, että voisi hyötyä keskusteluista kuraattorin kanssa. Sovitaan 
kuraattorille aika ja sovitaan terveydenhoitajan mukaantulosta tapaamisen alkuun.  

• Lisäksi Joonas haluaa, että ryhmänohjaajalle kerrotaan hänen tilanteestaan, muttei 
halua tehdä sitä itse. Joonas antaa terveydenhoitajalle kirjallisen suostumuksen 
tiedonluovutukseen.  
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Perälä M-L ym. 
Monialainen 
opiskeluhuolto ja sen 
johtaminen. THL Opas 
36/2015 

- Saatavissa vain 
painotuotteena 

 

 

STM Kuntainfo 
13/2015 Uusi oppilas- 
ja opiskelijahuoltolain-
säädäntö. 
Soveltamisohje. 

 

10.10.2016 Opiskeluhuolto / Hietanen-Peltola 28 



TULEVAISUUDEN 
OPISKELUHUOLTO? 
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Toimintaympäristö muuttuu 

• SOTE 

– Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittavat lasten, nuorten ja 
perheiden kannalta? 

• Valinnanvapaus? 

• Opiskeluhuollon maakunnallinen järjestäminen? 

• Kuka tuottaa?  

• Miten ylitämme maakunta/kuntarajan lasten ja nuorten palveluissa? 

• LAPE  eli Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 

– Yksi hallituksen kärkihankkeista 

– Palvelujen tukena sote-uudistuksessa 

– Sisältää useita eri projekteja: mm. Varhaiskasvatus, koulu ja 
oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 

– Maakunnalliset pilotit, muutosagentit ja alueelliset LAPE-ryhmät 
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Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tukena suunnitelman 

toimenpiteet 
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1 
• Vahvistetaan yhteisöllistä työtä sekä kehitetään sen 

sisältöjä ja toimintatapoja  

2 
• Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön 

sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja  

3 

• Kehitetään kansallisesti sähköisiä palveluja ja työtapoja 
sekä tuetaan niiden käyttöönottoa varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten työn tueksi 

4 

• Tunnistetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen työhön 
liittyviä osaamistarpeita ja järjestetään tarvittavaa 
koulutusta 



KIITOS! 
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