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Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja
opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyvik-
si laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo
Eduskunta on 12 päivänä kesäkuuta 2013 lähet-
tänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsi-
teltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle
oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi (HE 67/2013 vp).

Lausunto
Eduskunnan päätöksen mukaisesti sosiaali- ja
terveysvaliokunta on antanut asiasta lausunnon
(StVL 16/2013 vp), joka on otettu tämän mietin-
nön liitteeksi.

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus-

ja kulttuuriministeriö
- esittelijäneuvos Jorma Kuopus, eduskunnan

oikeusasiamiehen kanslia
- vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Kaup-

pila, Oikeuskanslerinvirasto
- johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus
- lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, Lapsi-

asiavaltuutetun toimisto
- ylitarkastaja Anne Tamminen-Dahlman, Tie-

tosuojavaltuutetun toimisto
- professori Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutki-

muslaitos, Jyväskylän yliopisto.
- opetustoimen ylitarkastaja Tuomo Laitila,

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
- apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Hel-

singin kaupunki

- oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen,
Helsingin kaupunki, opetusvirasto

- toimialajohtaja Timo Jalonen, Turun kaupun-
gin sivistystoimiala

- poliisipäällikkö Sauli Kuha, Oulun poliisilai-
tos

- koulutustoimitsija Mikko Heinikoski, Julkis-
ten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

- puheenjohtaja Hanna Gråsten-Salonen, Kou-
lukuraattorit - Skolkuratorer ry

- ohjelmajohtaja Hanna Heinonen, Lastensuo-
jelun Keskusliitto

- puheenjohtaja Matti Sippola, Luokanopettaja-
liitto ry

- asiantuntijalakimies Suvianna Hakalehto-
Wainio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

- koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan
Ammattijärjestö OAJ

- edunvalvonta-asiantuntija Antti Seitamaa,
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto -
SAKKI ry

- puheenjohtaja Päivi Juntti, Suomen erityis-
kasvatuksen liitto ry.

- kehittämispäällikkö Marja Lahtinen ja erityi-
sasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Suo-
men Kuntaliitto

- puheenjohtaja Daniel Sazonov, Suomen Luki-
olaisten Liitto ry

- koordinaattori Hanna Sauli, Suomen Nuoriso-
yhteistyö - Allianssi ry

- puheenjohtaja Jukka Eero Vuorinen, Suomen
opinto-ohjaajat ry
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- puheenjohtaja Tuomo Tikkanen, Suomen psy-
kologiliitto ry

- puheenjohtaja Riikka Lindroos, Suomen Reh-
torit ry

- toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, Suomen
Vanhempainliitto ry

- koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko,
Vammaisfoorumi ry

- toiminnanjohtaja, YTM Simo Pöyhönen, Yh-
teiskunta-alan korkeakoulutetut ry

- toiminnanjohtaja Markku Moisala, Yksityis-
koulujen liitto ry

- dosentti Matti Rimpelä.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet
� Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

(Nuora)
� Espoon kaupunki
� Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

AMKE ry
� Erilaisten oppijoiden liitto
� Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
� Sosnet Valtakunnallinen sosiaalityön yli-

opistoverkosto
� VAMOS - Etsivä nuorisotyö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppilas- ja
opiskelijahuoltolaki. Lakiin ehdotetaan kootta-
vaksi lainsäädännössä nykyisin hajallaan olevat
oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännök-
set. Laki koskisi esi- ja perusopetusta ja toisen
asteen lukiokoulutusta ja ammatillisesta koulu-
tuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta.

Esityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota
yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, mutta opiske-
luhuoltoa voitaisiin järjestää myös yksilökohtai-
sena. Esityksen tavoitteena on niin ikään siirtää
toiminnan painopistettä nykyisestä ongelmakes-
keisestä toiminnasta ennaltaehkäisevään suun-
taan. Opiskeluhuoltona oppilaat ja opiskelijat
voisivat saada matalan kynnyksen tukea. Tur-
vaamalla varhainen tuki oppilaille ja opiskeli-
joille koulussa voitaisiin välttää raskaampia toi-
menpiteitä ja sitä kautta saada myös kustannus-
säästöjä.

Esityksessä ehdotetaan, että toisen asteen
opiskelijat saisivat vastaavat opiskeluhuollon
kuraattori- ja psykologipalvelut kuin perusas-
teen oppilaat. Ehdotuksen mukaan opetuksen ja
koulutuksen järjestäjällä tulisi olla käytettävis-
sään koulun tai oppilaitoksen sijaintikunnan jär-
jestämänä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraat-
toripalveluja. Psykologin ja kuraattorin palvelu-
ja olisi oikeus saada laissa säädetyssä määräajas-
sa. Ehdotetussa laissa säädettäisiin myös tervey-

denhoitajan ja lääkärin saavutettavuudesta sekä
kuraattoreiden kelpoisuudesta.

Esityksen tavoitteena on lisätä toiminnan
suunnitelmallisuutta. Ehdotetussa laissa säädet-
täisiin kunnanvaltuustossa hyväksyttävään las-
tensuojelulain mukaiseen lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaan kirjattavista opiskelu-
huoltoa koskevista tiedoista. Suunnitelmaan oli-
si kirjattava muun muassa opiskeluhuollon ta-
voitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskei-
set periaatteet, arvio opiskeluhuollon kokonais-
tarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuolto-
palveluista sekä toimet, joilla vahvistetaan opis-
keluympäristön ja yhteisön hyvinvoinnin edistä-
mistä ja opiskelijoiden varhaista tukea. Opiske-
luhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämis-
tä varten olisi laadittava oppilaitoskohtainen
opiskeluhuoltosuunnitelma.

Opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, ke-
hittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaisi
monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä.
Ryhmä voisi olla usean koulutuksen järjestäjän
yhteinen, tai sille asetetut tehtävät voisi hoitaa
muu tehtävään soveltuva ryhmä. Oppilaitoskoh-
tainen opiskeluhuoltoryhmä vastaisi oppilaitok-
sen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämi-
sestä, toteuttamisesta ja arvioinnista, kuten ny-
kyisinkin. Yksittäisen opiskelijan tukemiseksi
voitaisiin tarvittaessa koota monialainen asian-
tuntijaryhmä, jonka asiantuntijat voisivat toimia
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myös opetushenkilöstön tukena koulun työrau-
haan, kurinpitoon sekä opetuksen järjestämi-
seen ja toteuttamiseen liittyvissä hallinnollisis-
sa ja sisällöllisissä kysymyksissä. Ehdotetussa
laissa säädettäisiin opiskeluhuoltoon liittyvästä
dokumentoinnista, rekisterinpidosta ja tietosuo-
jasta sekä korostettaisiin opiskelijoiden ja huol-
tajien vaikutusmahdollisuuksia opiskeluhuoltoa
koskevissa asioissa. Opiskeluhuollon valtakun-
nallisesta ohjauksesta vastaisivat Opetushallitus
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Psykologi- ja kuraattoripalvelujen valvonta
määräytyisi sosiaali- ja terveydenhuollon lain-
säädännön mukaan. Lisäksi esityksessä ehdote-
taan, että aluehallintovirastot voisivat myös
oma-aloitteisesti ottaa tutkittavaksi, onko opis-

keluhuolto kokonaisuudessaan hoidettu lain mu-
kaisesti. Palvelujen järjestäjät vastaisivat toi-
minnan omavalvonnasta.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäväksi
muutoksia perusopetuslakiin, lukiolakiin, am-
matillisesta koulutuksesta annettuun lakiin, am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun la-
kiin, lastensuojelulakiin, terveydenhuoltolakiin
ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an-
nettuun lakiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvi-
oesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan elokuun
alusta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Yleistä. Sivistysvaliokunta pitää kannatettava-
na, että hallituksen esityksessä kootaan yhteen
nykyisin hajallaan olevat oppilas- ja opiskelija-
huoltoa koskevat säännökset säätämällä oppi-
las- ja opiskelijahuoltolaki (jäljempänä opiskeli-
jahuoltolaki). Valiokunta yhtyy hallituksen esi-
tyksen arvioon, että yhtenäinen opiskelijahuol-
tolaki vahvistaisi lasten ja nuorten tasa-arvoisia
mahdollisuuksia käydä koulua ja opiskella. Va-
liokunta pitää myös erittäin kannatettavina esi-
tyksen ehdotuksia toisen asteen opiskelijoiden
aseman parantamiseksi laajentamalla heidän
mahdollisuuksiaan saada oppilaitoksen sijainti-
kunnan järjestämiä opiskeluhuollon psykologi-
ja kuraattoripalveluja.

Sivistysvaliokunta pitää välttämättömänä,
että kouluterveydenhuollon, koulupsykologin ja
kuraattorin palvelut järjestetään oppilaitoksissa
siten, että palvelut ovat lähellä oppilaita ja siten
helposti ja nopeasti nuorimpienkin oppilaiden
saavutettavissa. Riittävien henkilöresurssien
turvaaminen opiskelijahuoltoon on uudistuksen
toimivuuden kannalta keskeinen kysymys.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmene-
vistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoi-
tuksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdo-
tusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja
muutosehdotuksin.

Esityksen tarkoittama opiskeluhuolto. Hallituk-
sen esitystä arvioitaessa on lähtökohtaisesti tie-
dostettava ehdotetun opiskelijahuoltolain suhde
opetusta koskeviin peruslakeihin, esimerkiksi
perusopetuslakiin. Ehdotetussa opiskelijahuol-
tolaissa säädellään ehdotuksen 3 §:n mukainen
opiskeluhuollon kokonaisuus. Ehdotettu laki ei
vaikuta oppilaan perusopetuslain mukaisiin vel-
vollisuuksiin ja oikeuksiin osallistua järjestettä-
vään opetukseen. Kurinpito koulussa ja oppi-
laan yleinen ja tehostettu tuki sekä niihin liitty-
vä päätöksenteko ja moniammatillinen yhteis-
työ ovat osa opetuksen järjestämistä eivätkä siis
osa vapaaehtoista yksilökohtaista oppilashuol-
toa. Esimerkiksi oppilaan tehostettua tukea kos-
kevissa menettelyissä noudatetaan perusopetus-
lain säännöksiä.

Valiokunta korostaa ensisijaisesti esityksen
tavoitetta siirtää opiskeluhuollon painopistettä
nykyisestä ongelmakeskeisestä toiminnasta en-
naltaehkäisevään suuntaan. Tarkoituksena on
yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tukea koko op-
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pilaitosyhteisöä. Tässä tarkoitettu oppilashuolto
täsmentyisi koulutuksen järjestäjän hyväksy-
mässä opetussuunnitelmassa ja käytännössä
niissä palveluissa, joita psykologit ja kuraattorit
sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tarjo-
avat.

Hallituksen esityksessä korostetaan opiskelu-
huollon eri toimijoiden monialaista suunnitel-
mallista yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän
huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyö-
tahojen kanssa. Valiokunta korostaa voimak-
kaasti opiskeluhuollon työn omaleimaisuutta,
joka perustuu sen vapaaehtoisuuteen ja opiskeli-
jan ja oppilaitoksen voimakkaaseen keskinäi-
seen vuorovaikutukseen. Vapaaehtoisuus ja vuo-
rovaikutus luovat edellytykset opiskeluhuollon
tavoitteena olevien varhaisen puuttumisen ja en-
naltaehkäisyn toteutumiselle. Opiskeluhuollon
omaleimaisuutta kuvaa myös se, että opiskelijaa
ohjaavana ja tukevana toimintana se on ns. tosi-
asiallista hallintotoimintaa, jossa ei tehdä muu-
toksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Sen
vuoksi esitys ei myöskään sisällä säännöstä
muutoksenhausta. Opiskeluhuollon tavoitteiden
toteutumisen kannalta sivistysvaliokunta koros-
taa myös sujuvaa yhteistyötä ja viranomaistyön
vaatimaa kitkatonta tietojenvaihtoa kunnan mui-
den toimialojen, kuten nuorisotoimen ja lasten-
suojelun sekä myös poliisin, kanssa.

Sivistysvaliokunta korostaa yhteisöllisen
opiskeluhuollon kehittämisessä monia tutkimus-
näyttöön perustuvia toimintatapoja ja -malleja,
joilla tutkitusti on myönteisiä vaikutuksia koulu-
jen yhteisöllisyyteen tai opiskelijoiden voimava-
rojen vahvistumiseen ja opettajien osaamisen li-
sääntymiseen.

Valiokunta toteaa, että esityksestä käydyissä
asiantuntijakuulemisissa etusijan on saanut yksi-
lökohtainen opiskeluhuolto. Hallituksen esittä-
mällä uudistuksella halutaan selvästi toisaalta
korostaa ja toisaalta rajata yksilökohtaiseen
opiskeluhuoltoon liittyviä toimia koulun muusta
toiminnasta. Valiokunnan saaman selvityksen
mukaan voidaan paikoin nykyisissä laajoissa
opiskeluhuoltoryhmissä käsitellä opetuksen ja
koulutuksen järjestämiseen liittyviä hyvin eri-
tyyppisiä asioita, joista vain pieni osa koskee

suoranaisesti yksittäistä opiskelijaa. Opiskelu-
huoltoryhmät muun muassa käsittelevät sään-
nönmukaisesti opettajan työnohjaustyyppisiä
kysymyksiä, kurinpitoon ja työrauhaan liittyviä
kysymyksiä sekä hallinnollisten päätösten val-
mistelua.

Hallituksen esitys pohjautuu keskeisesti sille
periaatteelle, että yksilökohtainen opiskeluhuol-
to perustuu aina opiskelijan sekä tarpeen niin
vaatiessa hänen huoltajansa suostumukseen.
Asia on erityisen merkityksellinen, koska yksi-
tyisyyden suojaan liittyvä tietosuoja edellyttää,
että salassa pidettävien tietojen käsittely perus-
tuu kulloistakin käsiteltävää asiaa koskeviin voi-
massa oleviin tietosuojanormeihin. Jatkossa toi-
mijoiden on oppilaitoksissakin nykyistä sel-
keämmin tiedostettava eri toimintoihin liittyvät
yleiset ja erityiset tietosuojan tasot.

Sivistysvaliokunta yhtyy sosiaali- ja terveys-
valiokunnan lausunnossa (StVL 16/2013 vp) to-
dettuun, että vapaaehtoisen yksilökohtaisen
opiskeluhuollon onnistumiselle on edellytykse-
nä yleisesti ja yksityisesti koettu luottamuksen-
suoja. Sosiaali- ja terveydenhuollossa luotta-
muksen suoja ja tietosuoja ovat olennainen toi-
minnan onnistumisen edellytys ja sen eettinen
perusta. Tämä pätee sosiaali- ja terveysvalio-
kunnan lausunnon mukaan myös yksilökohtai-
sessa opiskeluhuollossa, jonka palvelut koostu-
vat keskeisesti sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattihenkilöiden tuottamista palveluista.

Sivistysvaliokunta toteaa, että tietojensaan-
tioikeudet nousevat keskeisesti esille käsitel-
täessä yksittäisen opiskelijan tilannetta opiskeli-
jahuoltolakia koskevan ehdotuksen 14 §:n 4 mo-
mentin mukaisessa monialaisessa työryhmässä.
Työn onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tär-
keää, että oppilaan suostumuksella kootun ryh-
män jäsenet ehdotuksen 23 §:n 2 momentin mu-
kaisesti saavat toisiltaan ja saavat luovuttaa toi-
silleen sekä opiskeluhuollosta vastaavalle viran-
omaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättö-
miä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämi-
seksi ja toteuttamiseksi. Sivistysvaliokunnan ar-
vion mukaan hallituksen esityksestä käydyssä
keskustelussa on tarpeettoman voimakkaasti
painottunut työskentely yksilökohtaisen opiske-
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luhuollon monialaisessa asiantuntijaryhmässä.
Opiskeluhuollon päähuomio on kuitenkin yhtei-
söllisessä ennaltaehkäisevässä opiskeluhuollos-
sa, johon kaikki koulun toimijat osallistuvat,
sekä psykologin, kuraattorin ja kouluterveyden-
huollon asiantuntijoiden kahdenkeskinen työ op-
pilaan kanssa.

Sivistysvaliokunta korostaa selvyyden vuok-
si, että ehdotettuun opiskelijahuoltolakiin sisäl-
lytetyt erityiset yksityisyyden suojaa takaavat
säännökset eivät vaikuta perusopetuslain mukai-
siin opetuksen järjestäjän oikeuksiin saada ope-
tuksen kannalta välttämättömät tiedot.

Sivistysvaliokunta käsittelee yksityiskohtai-
sissa perusteluissa tarkemmin opiskelijan opet-
tajan ja koulun rehtorin mahdollisuutta osallis-
tua opiskeluhuollon yksilökohtaiseen monialai-
seen asiantuntijaryhmään.

Opiskeluhuollon järjestäminen kunnassa. Opis-
kelijahuoltolain 9 §:ssä ehdotetaan säädettäväk-
si eri toimijoiden vastuusta opiskeluhuollon to-
teuttamisessa. Pykälän 1 momentin mukaan ope-
tuksen ja koulutuksen järjestäjällä eli kunnalla
olisi vastuu siitä, että opetussuunnitelman mu-
kainen oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitel-
ma toteutuu ja että opiskeluhuolto järjestetään
yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terve-
ystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa
olevien viranomaisten kanssa.

Esityksen mukaan suurimmassa osassa kun-
tia sosiaali- ja terveystoimi vastaa palvelujen
järjestämisestä. Lakiesityksellä ei ole kuiten-
kaan tarkoitus muuttaa käytäntöä, jonka mukaan
erityisesti suuremmat kunnat ovat järjestäneet
koulukuraattoritoimintaa opetus- tai sivistystoi-
men alaisena. Tämä olisi edelleen mahdollista.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ei muuttaisi
myöskään terveydenhuoltolain mukaista koulu-
ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisvelvolli-
suutta nykyisestä. Esityksessä ehdotetaan, että
koulutuksen järjestäjän olisi järjestettävä opis-
keluhuolto yhteistyössä opetustoimen ja sosiaa-
li- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista
vastuussa olevien viranomaisten kanssa.

Asiantuntijakuulemisissa on keskeisesti nous-
sut esiin huoli opiskelijahuollon kuraattori- ja

psykologipalvelujen järjestämisvastuun käytän-
nön tason toteutumisesta ja uudistuksen vaiku-
tuksista oppilaiden ja opiskelijoiden tosiasialli-
seen mahdollisuuteen saada riittäviä palveluja
riittävän nopeasti. Vaarana on, että erityisesti
koulupsykologin palvelut kootaan muutamaan
toimipisteeseen etäälle kouluista ja oppilaista si-
ten, että heidän työpanostaan voidaan tarvittaes-
sa käyttää myös muiden kohderyhmien palvelui-
hin. Valiokunta korostaa, että nykytilan ongel-
mana ovat palveluiden riittämättömyys sekä
alueelliset ja kuntakohtaiset erot palveluissa.

Sivistysvaliokunta korostaa, että ehdotuksen
mukaan jokaisen esiopetuksen toimintayksikön,
koulun ja oppilaitoksen käytettävissä on oltava
opiskeluhuollon psykologin ja vastaavan kuraat-
torin palveluja. Sivistysvaliokunta pitää välttä-
mättömänä, että oppilashuollon keskeiset toimi-
jat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja koulu-
terveydenhuollon henkilöstö, toimivat kouluis-
sa. Valiokunta kannattaa ehdotettua psykologin
ja kuraattorin sekä terveydenhoitajan vastaan-
otolle pääsyä koskevaa määräaikasääntelyä. On
ehdottomam välttämätöntä, että nämä oppilas-
huollon keskeiset toimijat ovat kiinteä osa kou-
luyhteisöä. Käytäntö ei saa johtaa siihen, että
esim. psykologin palvelut hoidetaan kouluissa
päivystysluonteisina.

Henkilötietolaki, potilasasiakirja-asetus sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen
sähköisestä käsittelystä annettu laki asettavat ar-
kaluonteisia henkilötietoja sisältävien potilastie-
tojen rekisterinpitäjälle suuria vaatimuksia. Ne
koskevat muun muassa sähköisten potilastieto-
jen tietosuojaa ja tietoturvaa, käyttö- ja luovu-
tuslokien ylläpitoa sekä aktiivista lokivalvon-
taa. Rekisterinpitäjän on myös ohjattava henki-
löstöä laatimaan kirjaukset potilasasiakirja-ase-
tuksen mukaisesti tietosuojakysymyksissä. So-
siaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-
köisestä käsittelystä annettu laki koskee kaikkia
sähköisesti tallennettuja potilastietoja, myös
psykologien laatimia. Ne on viimeistään
1.9.2014 mennessä tallennettava Kansalliseen
terveydenhuollon arkistoon (KanTa), jonne tule-
vaisuudessa on tarkoitus arkistoida kaikki säh-
köiset potilasasiakirjat.
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Sivistysvaliokunta korostaa kuntien päätäntä-
valtaa, kun on kyse hallintokunnasta, jonka alai-
suudessa psykologit kouluissa toimivat. Käytän-
tö vaihtelee kunnitain tällä hetkellä siten, että
koulupsykologeja on sekä opetustoimessa että
terveystoimessa. Valiokunta toteaa, että kou-
luun sijoitettu psykologipalvelu on mahdollista
toteuttaa esimerkiksi myös siten, että terveystoi-
mi palvelun järjestäjänä ostaa palvelun opetus-
toimelta, joka toimii palvelun tuottajana. Valio-
kunta pitää myös mahdollisena, että terveystoi-
melle kuuluisivat koulupsykologin tehtäviin liit-
tyvät rekisterinpitäjän velvollisuudet ja vastuut,
mutta että opetustoimi vastaisi psykologin palk-
kaamisesta ja muista työnantajavastuista. Sivis-
tysvaliokunta ei pidä tarkoituksenmukaisena,
että opiskelijahuoltolaissa asetetaan tältä osin
esteitä kuntien päätösvallalle, kunhan toiminto-
jen järjestämisessä otetaan huomioon myös edel-
lä todetut potilaiden tietosuojaa ja -turvaa sekä
potilasasiakirjoja ja -rekistereitä koskevat sään-
nökset. Valiokunta ehdottaa yksityiskohtaisissa
perusteluissa tämän johdosta pykälämuutoksen
1. lakiehdotukseen.

Yksityisissä ja valtion peruskouluissa opetuk-
sen järjestäjä on voimassa olevan lainsäädännön
mukaan velvollinen järjestämään psykologi- ja
kuraattoripalvelut. Opetuksen järjestäjät maksa-
vat kyseiset palvelut saamillaan kotikuntakor-
vauksilla. Yksityisten ja valtion peruskoulujen
siirtyminen kunnallisten psykologi- ja kuraatto-
ripalvelujen piiriin edellyttäisi hallituksen esi-
tyksen mukaan muutoksen tekemistä voimassa
olevaan kotikuntakorvausjärjestelmään.

Asiantuntijakuulemisissa on kannettu erityis-
tä huolta kustannusten jaosta koulutusta järjestä-
vän kunnan ja oppilaan kotikunnan kesken. Va-
liokunta toteaa, että hallituksen esityksen 8. la-
kiehdotuksessa esitetään kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuudesta annettuun lakiin
(1704/2009) muutosta, joka mahdollistaa kun-
tien välisen laskutuksen niissä tilanteissa, joissa
kunta on järjestänyt psykologi- tai kuraattoripal-
veluja toisen kunnan alueelta tulevalle opiskeli-
jalle. Tällä turvataan valiokunnan arvion mu-
kaan se, että ne kunnat, joihin opiskelijoita tulee

runsaasti muista kunnista, eivät joudu kohtuutto-
maan tilanteeseen.

Hallituksen esityksestä käy ilmi, että talou-
dellisia vaikutuksia laskettaessa on lähdetty sii-
tä, että perusopetuslain tarkoittamassa opetuk-
sessa olevat oppilaat ovat jo nykyisin oikeutettu-
ja riittäviin psykologi- ja kuraattoripalveluihin.
Tämän vuoksi kustannuksia laskettaessa ei ole
otettu huomioon sitä, että jotkut kunnat tosi-
asiallisesti ovat jättäneet nämä palvelut liian vä-
hälle. Hallituksen esityksessä esitetyt arvioidut
kustannukset korvataan kunnille 50-prosentti-
sesti. Sivistysvaliokunta on huolissaan opiskeli-
jahuoltopalvelujen tasosta tulevaisuudessa eri-
tyisesti niissä kunnissa, joissa palvelutaso on jo
lähtökohtaisesti ollut liian alhainen tarpeeseen
nähden ja joihin hallituksen esityksen sisältämät
palvelutasovaatimukset vaikuttavat siten voi-
makkaimmin.

Sivistysvaliokunta korostaa erityisesti, että
jatkossa on koulutettava riittävästi koulukuraat-
torin tarkennettuja kelpoisuusehtoja täyttävää
henkilökuntaa. Valiokunta korostaa ennaltaeh-
käisyn ja varhaisen puuttumisen mahdollisesti
ratkaisevaa merkitystä nuoren elämälle ja pitää
sen vuoksi erittäin tärkeänä, että uudistuksen
vaikutuksia opiskelijahuollon käytännön toimin-
nan tehostumiseen, palvelujen saatavuuden ke-
hittymiseen ja toiminnan resursointiin seurataan
kattavasti.

Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi lausu-
man (Valiokunnan lausumaehdotus).

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

1 §. Lain soveltamisala. Tarkoitus on, että la-
kia sovelletaan kaikkeen perusopetuslain mukai-
seen opetukseen. Sen vuoksi valiokunta on teh-
nyt 1 momenttiin tätä koskevan sanallisen muu-
toksen.

3 §. Opiskeluhuollon kokonaisuus. Valiokunta
on tehnyt 1 momenttiin sanallisen korjauksen.
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5 §. Yksilökohtainen opiskeluhuolto.   Sosiaali-
ja terveysvaliokunnan lausuntoon yhtyen valio-
kunta ehdottaa 1 momentin 2 kohdan täsmentä-
mistä siten, että ilmaistaan sen koskevan nimen-
omaan opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattori-
palveluja. Momenttiin ehdotetaan myös lisättä-
väksi uusi 4 kohta, jonka mukaan yksilökohtai-
sella opiskeluhuollolla tarkoitetaan myös
10 §:ssä tarkoitettuja erityisoppilaitoksen järjes-
tämiä sosiaali- ja terveyspalveluja.

6 §. Opetussuunnitelman mukainen opiskelu-
huolto. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausun-
toon yhtyen valiokunta ehdottaa lisättäväksi
viittauksen koulutusta koskevaan lainsäädän-
töön.

10 §. Opetuksen ja koulutuksen tueksi järjestet-
tävät sosiaali- ja terveyspalvelut erityisoppilai-
toksissa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lau-
suntoon yhtyen valiokunta ehdottaa pykälään li-
sättäväksi uuden 4 momentin, jonka mukaan
koulutuksen järjestäjän on huolehdittava opiske-
luhuollon tehtäviä hoitavien tarvitsemien asian-
mukaisten tietojenkäsittelypalvelujen saatavuu-
desta.

13 §. Opiskeluhuoltosuunnitelma. Säännöksen
selkeyttämiseksi valiokunta on tehnyt 3 mo-
menttiin muutoksen, joka tarkoittaa, että Ope-
tushallitus antaa määräykset koko opiskeluhuol-
tosuunnitelman laatimisesta.

14 §. Opiskeluhuoltoryhmät.   Sivistysvaliokun-
ta ehdottaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan lau-
sunnon mukaisesti, että pykälän 4 momenttia
täsmennetään siten, että siinä tarkoitettu tapaus-
kohtaisesti koottava monialainen asiantuntija-
ryhmä kootaan opiskelijan tai tarvittaessa hänen
huoltajansa suostumuksen perusteella. Valio-
kunta korostaa, että vapaaehtoisen yksilökohtai-
sen opiskeluhuollon onnistumiselle on edelly-
tyksenä yleisesti ja yksityisesti koettu luotta-
muksensuoja.

Pykälän perusteluissa (HE s. 59) todetaan li-
säksi, että yksityiselämän ja luottamuksen suo-
jan turvaamiseksi opiskeluhuollossa eivät hal-
lintopäätöksiä oppilaitoksessa tekevät henkilöt

voisi olla jäseninä monialaisessa asiantuntija-
ryhmässä. Tämä perustellaan saadun selvityk-
sen mukaan julkisuuslaissa (621/1999) säädetyl-
lä salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttökiel-
lolla (23 §).

Valiokunnan saaman asiantuntijaselvityksen
mukaan yleisenä ja oikeudellisesti velvoittava-
na lähtökohtana on, että hallinnon yleislakeja
sovelletaan kaikessa hallintotoiminnassa. Näi-
den lakien sisältämien velvoitteiden noudattami-
nen kuuluu siten virkamiesten ja luottamushen-
kilöiden oikeudellisiin velvollisuuksiin, joiden
rikkominen on virkavastuun kohteena. Henkilö-
tietolain (523/1999) 7 §:n käyttötarkoitussidon-
naisuutta määrittelevä säännös kieltää opiskeli-
jahuoltoon liittyvien tietojen käyttämisen mihin-
kään muuhun tarkoitukseen kuin opiskelijahuol-
toon. Tämä laintasoinen velvoite kohdistuu vä-
littömästi myös asiantuntijaryhmän jäseniin.
Myös arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä
koskevat erityiset rajoitukset henkilötietolain
12 §:ssä kohdistuvat asiantuntijaryhmän jäse-
niin.

Julkisuuslain 23 §:n 3 momentin mukaan
opiskelijahuoltoon liittyviä tietoja saanut asian-
tuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää tällaisia tieto-
ja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen va-
hingoksi. Lisäksi asiantuntijaryhmän jäsen saa
käyttää opiskeluhuoltoon liittyviä tietoja vain
opiskeluhuoltoon, koska nämä tiedot ovat salas-
sa pidettäviä.

Sivistysvaliokunnan saaman asiantuntjaselvi-
tyksen mukaan hallituksen esityksen perustelui-
hin kirjattu verraten yleinen kielto osallistua
muuhun opiskelijaa koskevaan päätöksentekoon
vaikuttaa varsin ylimitoitetulta eikä sitä siten
voida pitää perusteltuna tai ylipäänsä tarpeelli-
sena.

Lausunnossa korostetaan lisäksi, että hallin-
tolain (434/2003) mukaan esteellisyyden (jää-
viyden) aiheuttaa se, että luottamus asian käsit-
telijän puolueettomuuteen vaarantuu erityisestä
syystä. Esteellisyyssääntelyn kannalta arvioitu-
na tietyn sisältöisen tiedon saaminen virkatehtä-
vissä ei sellaisenaan perusta eikä voi perustaa
esteellisyyttä. Opettaja ja rehtori eivät tule es-
teellisiksi tekemään oppilasta koskevia hallinto-
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päätöksiä sillä perusteella, että he ovat saaneet
oppilasta koskevia tietoja toimiessaan monialai-
sen asiantuntijaryhmän jäsenenä. Sen sijaan
myös opettajaan ja rehtoriin, joka toimii tai on
toiminut asiantuntija-ryhmän jäsenenä kohdistu-
vat edellä todetut tiedon käyttökiellot ja -rajoi-
tukset.

Sivistysvaliokunta pitää tarpeellisena koros-
taa edellä todettuja salassa pidettävän tiedon
käyttökieltoja ja -rajoituksia ja ehdottaa pykä-
lään tätä koskevan uuden 6 momentin.

16 §. Yhteydenotto opiskeluhuollon psykologi-
ja kuraattoripalvelujen saamiseksi.  Pykälässä
olevan säännöksen tavoitteena on turvata se, että
psykologi- ja kuraattoripalvelut todella ovat
opiskelijan saavutettavissa. Opiskeluhuollon
palveluihin turvautuminen on kuitenkin vapaa-
ehtoista, joten opiskelijalla ei ole velvollisuutta
ottaa vastaan mahdollisuutta keskustella psyko-
login tai kuraattorin kanssa. Valiokunta katsoo,
että myös opiskeluun liittyvät erilaiset vaikeu-
det voivat joko välillisesti tai suoraan kertoa
tuen tarpeesta. Sen vuoksi valiokunta, samoin
kuin sosiaali- ja terveysvaliokunta, ehdottaa 1
momentissa mainittavaksi myös opiskeluvaikeu-
det perusteena mahdolliseen yhteydenottoon
opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin.

18 §. Opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa
asema opiskeluhuollossa. Sosiaali- ja terveys-
valiokunnan lausuntoon yhtyen valiokunta eh-
dottaa säännökseen lisättäväksi uuden 3 momen-
tin, jonka mukaan huoltajalla ei ole oikeutta
kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon
palveluja.

19 §. Yksittäistä opiskelijaa koskevan opiskelu-
huoltoasian käsittely.   Sosiaali- terveysvalio-
kunnan lausuntoon viitaten sivistysvaliokunta
ehdottaa pykälän 1 momentin muuttamista sen
korostamiseksi, että asian käsittely yksittäisen
opiskelijan tueksi koottavassa monialaisessa
asiantuntijaryhmässä perustuu opiskelijan tai,
jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annetta-
van suostumuksen merkitystä, hänen huoltajan-
sa suostumukseen.

Edellä 1 momentissa ehdotetun muutoksen
vuoksi valiokunta ehdottaa 2 momenttiin teknis-
luonteisen muutoksen.

21 §. Opiskeluhuollon rekisterit.   Sivistysvalio-
kunta korostaa kuntien päätäntävaltaa järjestet-
täessä opiskelijahuollon palveluja kunnassa. Va-
liokunta ehdottaa pykälän 2 momentin muutta-
mista siten, että siinä tarkoitetun potilasrekiste-
rin rekisterinpitäjänä toimii palvelun järjestänyt
kunnan toimielin. Tässä muodossaan momentti
ei aseta esteitä psykologien toimimiselle opetus-
toimen toimialalla.

Hallituksen esitykseen ei sisälly säännöstä
mahdollisuudesta luovuttaa tai saada tietoja tek-
nisen käyttöyhteyden avulla. Jotta oppilas- ja
opiskelijahuollolle asetettavat tavoitteet voisi-
vat täyttyä, tulee asiasta säätää. Sen vuoksi va-
liokunta ehdottaa lisättäväksi pykälään uuden 5
momentin, joka mahdollistaisi tietojen siirron
rekistereistä myös teknisen käyttöyhteyden
avulla.

23 §. Oikeus poiketa salassapitovelvollisuudes-
ta. Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttiin
teknisluonteisen korjauksen. Momentissa on tar-
koitus viitata julkisuuslain 7 lukuun.

24 §. Valtakunnallinen ohjaus. Pykälän 2 mo-
mentissa ehdotetaan, että Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos ohjaa ja kehittää 7 ja 8 §:n mukai-
sia palveluja. Valiokunta toteaa, että nämä pal-
velut ovat tärkeä osa kouluyhteisön hyvinvoin-
tia ja kokonaisuutta. Sen vuoksi ohjaukseen ja
kehittämiseen tulee myös Opetushallituksen
osallistua. Valiokunta ehdottaa muutosta, että
ohjaus ja kehittäminen tapahtuu yhteistyössä
Opetushallituksen kanssa.

25 §. Opiskeluhuollon seuranta ja arviointi.
Koulutuksen arviointitoimintaa ollaan parhail-
laan organisoimassa uudelleen. Sen vuoksi va-
liokunta ei pidä oikeana mainita Opetushallitus-
ta säännöksessä. Sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan tapaan valiokunta ehdottaa, että tämä korva-
taan maininnalla opetushallintoviranomisista.
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26 §. Opiskeluhuollon valvonta. Sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnan lausunnossa todettuun yhtyen
valiokunta ehdottaa säännökseen täsmennystä.

Siirtymäsäännökset. Siirtymäsäännöksellä on
tarkoitus turvata niiden työntekijöiden asema,
jotka mahdollisesti jo pitkäänkin ovat hoitaneet
koulukuraattorin tehtäviä, mutta heillä ei ole uu-
den lain edellyttämää kelpoisuutta.

2. laki perusopetuslain muuttamisesta

Johtolause. Valiokunta on aiemmin ehdottanut
hyväksyttäväksi hallituksen esitykseen HE
66/2013 vp sisältyvät lakiehdotukset, joissa on
muutettu samoja säännöksiä kuin tässä esityk-
sessä. Hallitusten esitysten johtolauseissa ei tätä
ole kuitenkaan otettu huomioon. Valiokunta on
synkronoinut näiden kahden esityksen johtolau-
seet.

16 a §. Tehostettu tuki. Voimassa olevan perus-
opetuslain 16 a §:n 2 momentin mukaan tehoste-
tun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitel-
lään pedagogiseen arvioon perustuen moniam-
matillisesti lain 31 a §:n 1 ja 2 momentissa tar-
koitetussa oppilashuoltotyössä. Hallituksen esi-
tyksen mukainen opiskeluhuolto on vapaaeh-
toista. Esityksen tavoitteena ei kuitenkaan ole
tehdä tehostetusta tuesta vapaaehtoista. Näin ol-
len pykälän sanamuotoa ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että tehostetun tuen aloittaminen ja
järjestäminen käsitellään oppilashuollon ammat-
tihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteis-
työnä. Näin kyseessä ei ole esityksen tarkoitta-
ma oppilashuolto vaan oppilashuollon ammatti-
henkilöiden kanssa tapahtuva konsultointi.

17 §. Erityinen tuki. Sivistysvaliokunta toteaa,
että voimassa olevan perusopetuslain 17 §:n 3
momentin mukaan ennen erityisen tuen päätök-
sen tekemistä  tehdään moniammatillisena oppi-
lashuollon yhteistyönä selvitys oppilaan saa-
masta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaisti-
lanteesta. Säännös edellyttää asian käsittelyä op-
pilashuollossa. Edellä 16 a §:n kohdalla todet-

tuun viitaten pykälän sanamuotoa ehdotetaan
muutettavaksi siten, että mainittu selvitys teh-
dään oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa
moniammatillisena yhteistyönä eli oppilashuol-
lon ammattihenkilöiden kanssa tapahtuvana
konsultointina.

40 §. Henkilötietojen salassapito ja käsittely.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntoon vii-
taten valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentin
tarkentamista siten, että siinä säädetään myös
rehtorin oikeudesta saada oppilashuoltotyöhön
osallistuvilta oppilaan opetuksen asianmukai-
sen järjestämisen edellyttämät välttämättömät
tiedot.

41 a §. Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä hy-
väksikäyttäen. (Uusi). Kuten edellä 1. lakiehdo-
tuksen perusteluissa on todettu, hallituksen esi-
tykseen ei sisälly säännöstä mahdollisuudesta
luovuttaa tai saada tietoja teknisen käyttöyhtey-
den avulla. Jotta oppilas- ja opiskelijahuollolle
asetettavat tavoitteet voisivat myös käytännössä
toimia ja tällainen mahdollisuus olla. Sen vuok-
si tulee asiasta säätää. Valiokunta ehdottaa lisät-
täväksi säännöksen, joka mahdollistaisi tietojen
siirron rekistereistä myös teknisen käyttöyhtey-
den avulla.

3. Laki lukiolain muuttamisesta

Lain nimike. Edellä 2. lakiehdotuksen johtolau-
seen perusteluissa todettuun viitaten tehtyjen
korjausten ja yhteensovituksen johdosta lain ni-
mike muuttuu.

Johtolause. Edellä 2. lakiehdotuksen johtolau-
seen perusteluissa todettuun viitaten valiokunta
on tehnyt vastaavat korjaukset tämän lakiehdo-
tuksen johtolauseeseen.

33 a §. Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä hy-
väksikäyttäen. (Uusi) Edellä 2. lakiehdotuksen
41 a §:n perusteluissa todettuun viitaten valio-
kunta on tehnyt vastaavan lisäyksen tähän la-
kiehdotukseen.
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Päätösehdotus

4. laki

Lain nimike. Edellä 2. lakiehdotuksen johtolau-
seen perusteluissa todettuun viitaten tehtyjen
korjausten ja yhteensovituksen johdosta lain ni-
mike muuttuu.

Johtolause. Edellä 2. lakiehdotuksen johtolau-
seen perusteluissa todettuun viitaten valiokunta
on tehnyt vastaavat korjaukset tämän lakiehdo-
tuksen johtolauseeseen.

43 a §. Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä hy-
väksikäyttäen. (Uusi) Edellä 2. lakiehdotuksen
41 a §:n perusteluissa todettuun viitaten valio-

kunta on tehnyt vastaavan lisäyksen tähän la-
kiehdotukseen.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta
ehdottaa,

että 5.�8. lakiehdotus hyväksytään
muuttamattomina,

että 1.�4. lakiehdotus hyväksytään
muutettuina (Valiokunnan muutoseh-
dotukset) ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valio-
kunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään perusopetuslaissa
(628/1998) tarkoitetussa (poist.) opetuksessa
olevan oppilaan sekä lukiolaissa (629/1998) ja
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa
(630/1998) tarkoitetussa koulutuksessa olevan
opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

2 §
(Kuten HE)

3 §

Opiskeluhuollon kokonaisuus

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan
hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistä-
mistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä
lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiske-
luhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu
oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opis-
kelijahuolto.

(2�4 mom. kuten HE)

4 §
(Kuten HE)
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5 §

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoite-
taan tässä laissa yksittäiselle opiskelijalle annet-
tavia:

(1 kohta kuten HE)
2) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattori-

palveluja;
3) monialaista yksilökohtaista opiskeluhuol-

toa; ja
4) jäljempänä 10 §:ssä tarkoitettuja koulu-

tuksen järjestäjän järjestämiä sosiaali- ja ter-
veyspalveluja. (Uusi)

(2 mom. kuten HE)

6 §

Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto

Opetussuunnitelman mukaisella opiskelu-
huollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla
tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia
sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäris-
tön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja eh-
käistään syrjäytymistä sekä edistetään oppilai-
tosyhteisön hyvinvointia. Opetussuunnitelman
mukaisen opiskeluhuollon avulla tuetaan oppi-
mista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäis-
tään mahdollisimman varhain oppimisen estei-
tä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä
muita ongelmia. Opetuksen toteuttamisesta ja
oppimisen tukitoimista säädetään tarkemmin
koulutusta koskevissa laeissa ja niiden perus-
teella laadituissa opetussuunnitelmien perus-
teissa.

7 ja 8 §
(Kuten HE)

2 luku

Opiskeluhuollon järjestäminen

9 §
(Kuten HE)

10 §

Opetuksen ja koulutuksen tueksi järjestettävät
sosiaali- ja terveyspalvelut erityisoppilaitoksis-

sa

(1�3 mom. kuten HE)
Edellä 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen

järjestäjän on huolehdittava siitä, että 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitettuja opiskeluhuollon tehtäviä
hoitavien käytössä on sellaiset tietojenkäsittely-
palvelut, jotka mahdollistavat tehtävissä synty-
vien tietojen asianmukaisen käsittelyn ja tallen-
tamisen erillisiin edellä tarkoitettujen ammatti-
henkilöiden käyttöä varten ylläpidettäviin opis-
keluhuollon osarekistereihin. (Uusi)

11 ja 12 §
(Kuten HE)

13 §

Opiskeluhuoltosuunnitelma

(1ja 2 mom. kuten HE)
Opetushallitus antaa opetussuunnitelman pe-

rusteissa määräykset opiskeluhuoltosuunnitel-
man laatimisesta.

(4 mom. kuten HE)

14 §

Opiskeluhuoltoryhmät

(1�3 mom. kuten HE)
Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelija-

ryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskelu-
huollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat
käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monia-
laisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryh-
mään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi
vain opiskelijan tai, ellei hänellä ole edellytyk-
siä arvioida annettavan suostumuksen merkitys-
tä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantun-
tijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenki-
lön.

(5 mom. kuten HE)
Edellä 4 momentissa tarkoitetun asiantuntija-

ryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän
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jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja
muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtä-
vään. (Uusi)

3 luku

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttami-
nen

15 §
(Kuten HE)

16 §

Yhteydenotto opiskeluhuollon psykologi- ja ku-
raattoripalvelujen saamiseksi

Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työnte-
kijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien
tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien eh-
käisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan
opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalve-
luja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opis-
keluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdes-
sä opiskelijan kanssa ja annettava tiedossaan
olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tie-
dot.

(2�4 mom. kuten HE)

17 §
(Kuten HE)

18 §

Opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa ase-
ma opiskeluhuollossa

(1 ja 2 mom. kuten HE)
Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä

käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. (Uusi)

19 §

Yksittäistä opiskelijaa koskevan opiskeluhuolto-
asian käsittely

Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi
koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmäs-

sä perustuu opiskelijan tai, jollei hänellä ole
edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen
merkitystä, hänen huoltajansa suostumukseen.

Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostu-
muksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallis-
tua (poist.) tarvittavia opiskeluhuollon yhteis-
työtahoja taikka opiskelijan läheisiä. Jos alaikäi-
sellä tai muutoin vajaavaltaisella ei ikänsä tai
kehitystasonsa vuoksi ole edellytyksiä arvioida
itsenäisesti asian merkitystä, huoltaja tai muu
laillinen edustaja voi antaa siihen suostumuksen
hänen sijastaan.

(3 mom. kuten HE)

20 §
(Kuten HE)

21 §

Opiskeluhuollon rekisterit

(1 mom. kuten HE)
Edellä 20 §:n 2 momentissa tarkoitetut potila-

sasiakirjat tallennetaan potilasrekisteriin, jonka
rekisterinpitäjänä toimii palvelun järjestänyt
kunnan toimielin tai 10 §:ssä tarkoitetussa ta-
pauksessa koulutuksen järjestäjä. Edellä 20 §:n
2 momentissa tarkoitetut opiskeluhuollon ku-
raattorin asiakaskertomukset tallennetaan opis-
keluhuollon kuraattorin asiakasrekisteriin, jon-
ka rekisterinpitäjänä toimii palvelun järjestänyt
kunnan toimielin tai 10 §:ssä tarkoitetussa ta-
pauksessa koulutuksen järjestäjä.

(3 ja 4 mom. kuten HE)
Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin si-

sältyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon oikeu-
tetulle teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen
teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja luo-
vuttavan on varmistuttava siitä, että tietojen
suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.
(Uusi)

22 §
(Kuten HE)
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23 §

Oikeus poiketa salassapitovelvoitteista

Opiskeluhuoltoa koskevista salassapitovel-
voitteista voidaan poiketa siten kuin viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 lu-
vussa säädetään, ellei tässä tai muussa laissa toi-
sin säädetä.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

4 luku

Ohjaus ja valvonta

24 §

Valtakunnallinen ohjaus

(1 mom. kuten HE)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaa ja ke-

hittää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa 7 ja
8 §:ssä tarkoitettuja opiskeluhuoltopalveluja.

25 §

Opiskeluhuollon seuranta ja arviointi

(1 ja 2 mom. kuten HE)
Koulutuksen järjestäjän on salassapitosään-

nösten estämättä pyynnöstä toimitettava opetus-
hallintoviranomaiselle sekä Terveyden ja hyvin-
voinnin laitokselle opiskeluhuollon valtakunnal-
lisessa arvioinnissa, kehittämisessä, tilastoinnis-
sa ja seurannassa tarvittavat tiedot.

26 §

Opiskeluhuollon valvonta

(1 mom. kuten HE)
Tämän lain 7 ja 8 §:ssä säädettyjen opiskelu-

huollon palvelujen ohjauksesta ja valvonnasta
säädetään lisäksi sosiaalihuoltolain (710/1982) 3
§:ssä ja kansanterveyslain (66/1972) 2 §:ssä.

(3 mom. kuten HE)

5 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

27 §

Voimaantulo

(Kuten HE)

28 §

Siirtymäsäännökset

(1 mom. kuten HE)
Sen estämättä, mitä 7 §:n 2 momentissa sää-

detään, henkilö, joka tämän lain voimaantulles-
sa on hoitanut virka- tai työsuhteessa kuraatto-
rin tehtäviä vähintään kaksi vuotta välittömästi
ennen tämän lain voimaan tuloa, voi jatkaa teh-
tävien hoitamista tässä virka- tai työsuhteessa
niin kauan kuin tämä virka- tai työsuhde jatkuu
keskeytyksettä. Jos tällainen henkilö on hoita-
nut näitä tehtäviä alle kaksi vuotta, hän voi jat-
kaa tehtävien hoitamista tässä virka- tai työsuh-
teessa 31 päivään heinäkuuta 2018.
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2.
Laki

perusopetuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan perusopetuslain (628/1998) (poist) 31 a §:n 2�4 momentti, sellaisina kuin ne ovat,

(poist.) 31 a §:n 2 momentti laissa 1352/2010 ja 31 a §:n 3 ja 4 momentti laissa 642/2010, sekä
muutetaan 16 a §:n 2 momentti, 17 §:n 3 momentti, 31 a §:n 1 momentti, 40 §:n 2 ja 4 momentti ja

42 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 16 a §:n 2 momentti, 17 §:n 3 momentti sekä 40 §:n 2 ja 4
momentti laissa 642/2010, 31 a §:n 1 momentti laissa 477/2003 ja 42 §:n 1 momentti laissa
1444/2009, (poist.)

lisätään lakiin uusi 41 a § seuraavasti:

16 a § (Uusi)

Tehostettu tuki

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �
Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestämi-

nen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen
moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon
ammattihenkilöiden kanssa.

17 § (Uusi)

Erityinen tuki

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen te-

kemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppi-
lasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa si-
ten kuin hallintolain (434/2003) 34 §:ssä sääde-
tään sekä hankittava oppilaan opetuksesta vas-
taavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemises-
tä ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa
moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys
oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppi-
laan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden pe-
rusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedago-
ginen selvitys). Pedagogista selvitystä on tarvit-
taessa täydennettävä psykologisella tai lääketie-
teellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaaval-
la sosiaalisella selvityksellä.
�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

31 a §
(Kuten HE)

40 §

Henkilötietojen salassapito ja käsittely

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �
Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassa-

pitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on op-
pilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus
saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppi-
laan opettajalle, rehtorille ja tämän lain mukai-
sesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle vi-
ranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen
järjestämisen edellyttämät välttämättömät tie-
dot. (Uusi)
�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

(4 mom. kuten HE)

41 a § (Uusi)

Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä hyväksi-
käyttäen

Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin si-
sältyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon oikeu-
tetulle teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen
teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja luo-
vuttavan on varmistuttava siitä, että tietojen
suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

42 §
(Kuten HE)
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Voimaantulosäännös
(Kuten HE)

3.
Laki

lukiolain (poist.) muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
(poist.)
muutetaan lukiolain (629/1998) 29 a §, sellaisena kuin se on laissa 478/2003, sekä
lisätään lakiin uusi 33 a §, seuraavasti:

29 a §
(Kuten HE)

33 a § (Uusi)

Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä hyväksi-
käyttäen

Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin si-
sältyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon oikeu-

tetulle teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen
teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja luo-
vuttavan on varmistuttava siitä, että tietojen
suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

Voimaantulosäännös
(Kuten HE)

4.
Laki

ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (poist.) muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
(poist.)
muutetaan ammatillisesta koulutuksesa annetun lain (630/1998) 37 a §, sellaisena kuin se on laeis-

sa 479/2003 ja 1351/2010, sekä
lisätään lakiin uusi 43 a §, seuraavasti:

37 a §
(Kuten HE)
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43 a § (Uusi)

Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä hyväksi-
käyttäen

Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin si-
sältyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon oikeu-
tetulle teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen

teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja luo-
vuttavan on varmistuttava siitä, että tietojen
suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

Voimaantulosäännös
(Kuten HE)

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että opetus- ja
kulttuuriministeriö seuraa uudistuksen
vaikutuksia oppilashuollon vaikutta-

vuuteen ja tehostumiseen sekä henkilös-
tön riittävyyteen ja palvelujen saata-
vuuteen eri puolilla maata ja antaa
asiasta sivistysvaliokunnalle selvityk-
sen kevätistuntokaudella 2018.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013
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