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Tiivistelmä

Julkaisija
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Julkaisun nimi
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi esi- ja perusopetuksessa  
sekä lukiokoulutuksessa

Tekijät
Summanen Anna-Mari, Rumpu Niina, Huhtanen Mari

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014. Laissa säädetään esi- ja 
perusopetuksessa olevan oppilaan sekä lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa olevan 
opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon. Laissa säädetään myös opiskeluhuollon järjestämisestä. 
Lain tarkoituksena on 1)oppilaiden ja opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin, opiskelukyvyn ja 
osallisuuden edistäminen, 2)ongelmien syntymisen ennaltaehkäisy, 3)varhaisen tuen turvaami-
nen sitä tarvitseville, 4)koulu- ja opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvoinnin, terveellisyyden, 
turvallisuuden ja esteettömyyden, yhteisöllisen toiminnan sekä kodin ja oppilaitoksen välisen 
yhteistyön edistäminen, 5)oppilaiden ja opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen 
yhdenvertaisen saatavuuden ja laadun turvaaminen sekä 6)opiskeluhuollon toteuttamisen ja joh-
tamisen vahvistaminen toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä. (Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki 1287/2013; HE 67/2013.) 

Hyväksyessään oppilas- ja opiskelijahuoltolain eduskunta edellytti vastauksessaan (EV 218/2013 
vp) kyseisen lain toimeenpanon arviointia. Eduskunta antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle seu-
rantatehtävän uudistuksen vaikutuksista opiskeluhuollon vaikuttavuuteen, tehostumiseen, palve-
lujen saatavuuteen ja henkilöstön riittävyyteen eri puolilla maata. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
puolestaan antoi edellä mainitun oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointitehtävän 
Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle (Karvi) marraskuussa 2015.

Karvi toteutti kevään ja alkukesän 2017 aikana oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon 
arvioinnin. Arviointiin osallistui 264 opetuksen ja koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon 
ohjausryhmää, 159 esiopetuksen yksikkökohtaista oppilashuoltoryhmää, 459 perusopetuksen 
koulukohtaista oppilashuoltoryhmää, 215 lukiokoulutuksen oppilaitoskohtaista opiskeluhuol-
toryhmää, 5 199 perusopetuksen 5. luokan oppilasta, 7 882 perusopetuksen 8. luokan oppilasta, 
8 038 lukion toisen vuosikurssin opiskelijaa sekä 15 viranomaistahojen ja sidosryhmien edustajaa. 
Viranomaisten ja sidosryhmien arviointi toteutettiin teemahaastatteluin, muutoin arviointiaineisto 
kerättiin sähköisin kyselyin. Edellisten lisäksi tehtiin aineistoanalyysit 34:lle esiopetuksen, 91:lle 



4

perusopetuksen ja 61:lle lukiokoulutuksen opetussuunnitelman opiskeluhuolto-osuudelle. Tämän 
arviointiraportin tulokset ja analyysit perustuvat edellä mainittuihin aineistoihin. Tiivistelmässä 
tulokset esitetään lain tarkoituksen ja arviointitehtävän kautta. 

Arvioinnin aikaan, keväällä 2017, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki oli ollut voimassa vain noin 2,5 
vuotta. Usea asia opiskeluhuollossa on tehostunut tai kehittynyt lyhyessä ajassa positiiviseen 
suuntaan lain myötä. Laki esimerkiksi yhtenäisti opiskeluhuollon toimintaa ja käsitteitä sekä 
paransi opiskeluhuollon jatkumoa esiopetuksesta aina toiselle koulutusasteelle asti. Edelleen 
opiskeluhuollossa ollaan kuitenkin monin paikoin vielä muutosvaiheessa. 

Oppilaiden ja opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin, opiskelukyvyn ja osallisuuden edis-
täminen. Oppilaiden ja opiskelijoiden fyysisen ja psyykkisen terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin 
sekä opiskelukyvyn edistäminen on pysynyt sekä esi- ja perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa 
pääsääntöisesti ennallaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Esiopetuksessa tehostumista 
on tapahtunut hieman enemmän kuin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Tulokset ovat 
samansuuntaiset myös oppilaiden ja opiskelijoiden oppimiskyvyn osalta. 

Oppilaiden osallisuus yhteisöllisessä opiskeluhuollossa on tehostunut eniten perusopetuksessa. 
Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuudessa on vielä monin paikoin terävöittämistä. Heidän osal-
lisuutensa esiopetusyksiköiden ja perusopetuksen koulujen oppilashuoltoryhmissä oli todella vä-
häinen. Lukiossa tilanne oli hieman parempi. Oppilaiden ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet 
koulujen ja oppilaitosten erilaisten suunnitelmien laatimiseen olivat myös erittäin vähäiset. Sen 
sijaan oppilaiden ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien heitä koskevissa asioissa koettiin 
lisääntyneen lain myötä paljon. Perusopetuksen oppilaat ja lukiolaiset kokivat, että heillä on 
monipuolisia osallistumismahdollisuuksia koulunsa toimintoihin, kuten koulun teemapäiviin 
tai oppilaskunnan toimintaan. Osallistumismahdollisuutta pidettiin tärkeänä. Sen sijaan oppi-
laiden ja opiskelijoiden tietämys opiskeluhuollosta sekä vaikutusmahdollisuuksistaan kouluissa 
ja oppilaitoksissa oli vähäinen. 

Ongelmien syntymisen ennaltaehkäisy ja varhaisen tuen turvaaminen sitä tarvitseville. 
Opiskeluhuollon painopisteen siirtyminen varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään 
työhön on toteutunut parhaiten esiopetuksessa. Myös ohjausryhmien näkemykset siirtymästä 
olivat positiivisia. Sen sijaan lukioissa ja varsinkin perusopetuksen kouluissa painopisteen muutos 
on vielä kaukana esiopetuksen tasosta. Monin paikoin opiskeluhuolto on edelleen ongelmakes-
keistä tulipalojen sammuttamista ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamista, mutta on myös 
esiopetusyksiköitä, kouluja ja oppilaitoksia, joissa ollaan ehkäisevän otteen kehittymisessä jo 
huomattavasti pidemmällä. 

Oppilaiden ja opiskelijoiden itse ilmaisemiin huoliin reagoidaan hyvin kaikilla kouluasteilla. Var-
hainen puuttuminen toteutuu sitä paremmin, mitä pienemmistä lapsista ja oppilaista on kyse. 
Perusopetuksen oppilaat ja lukiolaiset kokivat, että heidän huoliinsa reagoidaan hyvin ja että 
he myös saavat tarvitsemaansa apua melko nopeasti. Oppilaiden ja opiskelijoiden mielestä avun 
saaminen on helpompaa kuin avun pyytäminen.
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Koulu- ja opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvoinnin, terveellisyyden, turvallisuuden 
ja esteettömyyden, yhteisöllisen toiminnan sekä kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön 
edistäminen. Lain tuoma tehostumisvaikutus koulu- ja opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvin-
vointiin sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen on ollut vähäinen. Sen sijaan edellä mainittujen 
teemojen koettiin toteutuvan kouluissa ja oppilaitoksissa hyvin. Perusopetuksen oppilaat sekä 
lukio-opiskelijat totesivat, että kouluissa ja oppilaitoksissa tulisi panostaa nykyistä enemmän tur-
vataitojen edistämiseen, kouluviihtyvyyteen sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämiseen. Lukiolaiset kokivat myös syrjäytymisen ja kiusaamisen ennaltaeh-
käisyn sekä yhteisöllisyyden edistämisen tärkeinä kehittämiskohteina.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto toteutui parhaiten lukioissa ja perusopetuksessa, ja tehostumista oli 
tapahtunut eniten esiopetuksessa. Opiskeluhuollon painopisteen siirtyminen yksilökohtaisesta 
opiskeluhuollosta yhteisölliseen oli tehostunut eniten esiopetuksessa. Myös opiskeluhuollon 
ohjausryhmät allekirjoittivat tehostumisen. Sen sijaan perusopetuksessa ja lukioissa suhtau-
duttiin asiaan kriittisemmin. Esiopetusyksiköt, koulut ja oppilaitokset etenevät yhteisöllisen 
opiskeluhuollon toteuttamisessa ja kehittämisessä eri tahtia: osa on jo pidemmällä ja osa vasta 
alkutaipaleella. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden 
osuutta yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Opiskeluhuoltohenkilöstön osallistumisaste koulujen 
ja oppilaitosten yhteisölliseen toimintaan vaihteli. Kuraattorien ja terveydenhoitajien osallistu-
misaktiivisuus oli parhain, lääkäreiden hyvin minimaalinen. 

Opiskeluhuollollinen yhteistyö kodin ja koulun välillä tehostui lain myötä erityisesti esi- ja perus-
opetuksessa. Esiopetuksessa oppilashuoltoa toteutetaan joko aina tai lähes aina (87,3 % vastauksista) 
yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. Myös perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 
tehdään huoltajien kanssa tarvittavaa opiskeluhuollollista yhteistyötä. Lain vaikutus yhteistyön 
tehostumiseen on ollut kohtalaista. Huoltajien osallisuus yhteisöllisessä opiskeluhuollossa on 
tehostunut vaihtelevasti eri kouluasteilla. Huoltajien osallisuus toteutui parhaiten esiopetuksessa 
ja selkeästi heikoiten lukiokoulutuksessa. 

Oppilaiden ja opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertaisen saa-
tavuuden ja laadun turvaaminen. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut psykologi- ja 
kuraattoripalveluiden saatavuutta kaikilla kouluasteilla. Tosin on myös kouluja ja oppilaitoksia, 
joissa edellä mainittujen palvelujen saatavuus on heikentynyt. Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus 
on parhainta terveydenhoitajapalveluissa. Psykologi- ja lääkäripalveluiden saatavuus on heikointa, 
monin paikoin jopa täysin riittämätöntä. Yhdenvertainen saatavuus opiskeluhuoltopalveluissa 
ei siis toteudu. Haasteita on myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain asettamien aikarajavaateiden 
sekä opiskeluhuoltopalveluiden lähipalveluperiaatteen toteutumisessa. Yksilökohtainen opiske-
luhuolto on tehostunut lain myötä kaikilla kouluasteilla. Oppilaiden tietosuoja on parantunut 
lain myötä selkeästi.

Opiskeluhuollon toteuttamisen ja johtamisen vahvistaminen toiminnallisena kokonaisuute-
na ja monialaisena yhteistyönä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut opiskeluhuollon 
toimintakäytänteitä kaikilla kouluasteilla. Tosin variaatiota ilmenee kuntien, koulujen ja oppilai-
tosten kesken. Monet käytänteet ovat olleet toimivia jo ennen lakia, joten lain tehostumisvaiku-
tus on paikoin vähäinen. Laki on tehostanut esimerkiksi opiskeluhuollon suunnitelmallisuutta, 
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selkeyttänyt johtamista, koordinointia ja eri toimijoiden vastuita sekä jäsentänyt opiskeluhuol-
toa. Opiskeluhuollosta on tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä entistä monialaisempi 
kokonaisuus. Haasteita on esimerkiksi poikkihallinnollisessa yhteistyössä, tiedonsiirroissa ja 
opiskeluhuoltorekistereissä. Lisäksi useat lain kauaskantoisemmat vaikutukset, kuten korjaavien 
toimenpiteiden, lastensuojelutarpeen ja mielenterveyspalvelujen tarpeen väheneminen, odottavat 
vielä toteutumista. 
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Sammanfattning

Utgiven av
Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU

Publikationens namn
Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård inom 
förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning

Utarbetad av
Summanen Anna-Mari, Rumpu Niina, Huhtanen Mari

Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) trädde i kraft 1.8.2014. I lagen föreskrivs det 
om den rätt till elevhälsa som gäller för eleverna inom förskoleundervisning och grundläggande 
utbildning samt studerande inom gymnasiet och grundläggande yrkesutbildning. I lagen före-
skrivs även om anordnande av elevhälsa. Lagens syfte är att 1) främja de studerandes inlärning, 
hälsa och välbefinnande samt delaktighet och att förebygga problem, 2) främja välbefinnandet 
i läroanstalten och i studiemiljön, en sund, trygg och tillgänglig läroanstalt och studiemiljö, ge-
mensam verksamhet samt samarbetet mellan hemmet och läroanstalten, 3) säkerställa tidigt stöd 
för dem som behöver det, 4) säkerställa jämlik tillgång till och kvalitet på de elevhälsotjänster 
som de studerande behöver, 5) stärka genomförandet och ledningen av elevhälsoverksamheten 
som en funktionell helhet och som sektorsövergripande samarbete. (Lagen om elev- och stude-
randevård 30.12.2013/1287)  

När riksdagen antog lagen om elev- och studerandevård förutsatte den i sitt svar (RSv 218/2013 
rd) att verkställandet av lagen skulle utvärderas. Riksdagen gav undervisnings- och kulturmi-
nisteriet ett uppföljningsuppdrag gällande reformens konsekvenser för elevhälsans genomslag-
skraft, effektivisering, tillgången till tjänster och personalens tillräcklighet på olika håll i landet. 
Undervisnings- och kulturministeriet gav i sin tur Nationella centret för utbildningsutvärdering 
(NCU) ovannämnda utvärderingsuppdrag om verkställandet av lagen om elev- och studerande-
vård i november 2015.

NCU genomförde utvärderingen av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård un-
der våren och försommaren 2017. I utvärderingen deltog 264 styrgrupper för elevhälsan hos 
undervisnings- och utbildningsanordnare, 159 enhetsvisa elevvårdsgrupper inom förskoleun-
dervisning, 459 skolvisa elevvårdsgrupper inom grundläggande utbildning, 215 läroanstaltsvisa 
elevhälsogrupper inom gymnasieutbildning, 5 199 elever på årskurs 5 inom den grundläggande 
utbildningen, 7 882 elever i årskurs 8 inom den grundläggande utbildningen, 8 038 studerande 
i andra årskursen i gymnasiet samt 15 representanter för myndigheter och intressentgrupper. 
Utvärderingen av myndigheter och intressentgrupper genomfördes med hjälp av temaintervjuer, 
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i övrigt samlades utvärderingsmaterialet in via digitala enkäter. Utöver de ovannämnda gjordes 
materialanalyser på elevhälsoavsnittet i 34 läroplaner för förskoleundervisning, 91 läroplaner för 
grundläggande utbildning och 61 läroplaner för gymnasieutbildning. Resultaten och analyserna 
i den här utvärderingsrapporten grundar sig på ovannämnda material. I sammanfattningen pre-
senteras resultaten via lagens syfte och utvärderingsuppdraget. 

När utvärderingen genomfördes, våren 2017, hade lagen om elev- och studerandevård varit i kraft 
bara en kort tid i cirka 2,5 år. En hel del inom elevhälsan har effektiviserats eller på en kort tid 
utvecklats i en positiv riktning i och med lagen. Till exempel förenhetligade lagen elevhälsoverk-
samheten och begreppen samt förbättrade kontinuiteten i elevvården från förskoleundervisning 
ända fram till det andra utbildningsstadiet. Elevhälsan befinner sig i många avseenden fortfarande 
i ett förändringsskede. 

Främjande av elevernas och studerandenas hälsa, välbefinnande, studieförmåga och delak-
tighet. Främjandet av elevernas och studerandenas fysiska och psykiska hälsa, sociala välbefin-
nande samt studieförmåga har i regel förblivit oförändrad inom såväl förskoleundervisning som 
grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i och med lagen om elev- och studerandevård. 
Inom förskoleundervisning har effektiviseringen varit något större än inom den grundläggande 
utbildningen och gymnasieutbildningen. Resultaten är liknande även när det gäller elevernas och 
studerandenas inlärningsförmåga. 

Elevernas delaktighet i generellt inriktad elevhälsa har effektiviserats mest inom den grundläg-
gande utbildningen. På många ställen finns det utrymme att öka elevernas och studerandenas 
delaktighet. Deras delaktighet i förskoleenheternas och skolornas elevvårdsgrupper var liten. 
I gymnasiet var situationen något bättre. Elevernas och studerandenas påverkansmöjligheter i 
utarbetandet av olika planer i skolor och läroanstalter var också små. Däremot upplevde elev-
erna och studerandena att deras påverkansmöjligheter i frågor som berör dem själva att ha ökat 
mycket i och med lagen. Elever inom den grundläggande utbildningen och gymnasiestuderandena 
upplevde att de har mångsidiga möjligheter att delta i skolans olika funktioner, som i temadagar 
på skolan eller i elevkårens verksamhet. Möjligheten att delta ansågs vara viktig. Däremot var 
elevernas och studerandenas kunskaper om elevhälsan samt deras påverkansmöjligheter i skolor 
och läroanstalter ringa. 

Förebyggande av problem och säkerställande av tidigt stöd för dem som behöver det. Inom 
elevhälsan har man flyttat börjat fokusera på tidigt ingripande och förebyggande arbete. Det har 
genomförts bäst inom förskoleundervisningen. Också styrgruppernas syn på att man fokuserar 
på tidigt ingripande och förebyggande arbete har varit positivt. Däremot är fokusändringen i 
gymnasier och särskilt i skolor inom den grundläggande utbildningen fortfarande inte på för-
skoleundervisningens nivå. På många ställen handlar arbetet inom elevhälsan fortfarande om 
att släcka bränder där problemen är stora och att utföra korrigerande åtgärder, men det finns 
förskoleenheter, skolor och läroanstalter där man har kommit avsevärt längre med att utveckla 
de förebyggande åtgärderna. 

På alla utbildningsstadier reagerar man väl på de problem som elever och studerandena uttryckt.  
Ju mindre barn och elever det handlar om, desto bättre förverkligas tidigt ingripande. Elever inom 



9

den grundläggande utbildningen och gymnasister upplevde att man reagerar väl på deras problem 
och att de också rätt snabbt får den hjälp de behöver. Eleverna och studerandena ansåg att det är 
lättare att få hjälp än att be om hjälp.

Främjande av välbefinnandet, hälsan, säkerheten och tillgängligheten i skol- och studie-
gemenskapen och -miljön, gemensam verksamhet samt samarbetet mellan hemmet och 
läroanstalten. Den effektiviseringsverkan som lagen medfört för skol- och studiegemenskapens 
och -miljöns välbefinnande samt för utveckling av lärmiljöer har varit liten, men man upplevde 
att ovannämnda teman förverkligades väl i skolorna och läroanstalterna. Eleverna inom den 
grundläggande utbildningen och gymnasisterna konstaterade att det borde satsas mer på främ-
jande av säkerhetsfärdigheter, på skoltrivsel, på fysisk och psykisk hälsa och socialt välbefinnande 
än i nuläget. Gymnasisterna upplevde förebyggandet av marginalisering och mobbning, samt 
främjande av gemenskap som viktiga utvecklingsområden.

Den generellt inriktade elevhälsan genomfördes bäst i gymnasier och skolor, och effektiviseringen 
hade varit störst inom förskoleundervisningen. Fokusskiftet inom elevhälsa från individuellt 
till generellt inriktad elevhälsa hade effektiviserats mest inom förskoleundervisningen. Även 
styrgrupperna för elevhälsan undertecknade den här effektiviseringen. Däremot förhöll man sig 
mer kritiskt till saken inom den grundläggande utbildningen och inom gymnasierna. Förskoleen-
heterna, skolorna och läroanstalterna framskrider i olika takt i genomförandet och utvecklandet 
av generellt inriktad elevhälsa: vissa är längre hunna medan andra fortfarande är i startgroparna. 
Lagen om elev- och studerandevård har effektiviserat barnens, elevernas och studerandenas andel 
i den generellt inriktade elevhälsan. Elevhälsopersonalens delaktighetsgrad i den gemensamma 
verksamheten i skolor och läroanstalter varierade. Deltagaraktiviteten var högst bland kuratorer 
och hälsovårdare, medan den bland läkare var minimal. 

Elevhälsosamarbetet mellan hemmet och skolan effektiviserades i och med lagen särskilt inom 
förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Elevvården inom förskoleundervisning ge-
nomförs alltid eller nästan alltid (87,3 % av svaren) i samarbete med barnet och vårdnadshavaren. 
Även inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen utförs behövligt elevhäl-
sosamarbete med vårdnadshavarna. Konsekvenserna av lagen för effektivisering av samarbetet 
har varit måttliga. Vårdnadshavarnas delaktighet i generellt inriktad elevhälsa har effektiviserats 
på varierande sätt på olika utbildningsstadier. Vårdnadshavarnas delaktighet genomfördes bäst 
inom förskoleundervisning och klart sämst inom gymnasieutbildning. 

Tryggande av en jämlik tillgång till och kvalitet på de elevhälsotjänster som eleverna och 
de studerande behöver. Lagen om elev- och studerandevård har effektiviserat tillgången till 
psykolog- och kuratorstjänster på alla skolstadier. Det finns trots allt skolor och läroanstalter där 
tillgången till ovannämnda tjänster har försämrats. Tillgången till elevhälsotjänster är bäst inom 
hälsovårdartjänster. Tillgången till psykolog- och läkartjänster är svagast, på många ställen rentav 
helt otillräcklig. Således förverkligas inte jämlik tillgång till elevhälsotjänster. Det finns dessutom 
utmaningar i att uppfylla de tidsfristkrav som lagen om elev- och studerandevård ställer och det 
finns utmaningar i genomförandet av närserviceprincipen inom elevhälsotjänster. Individuellt 
inriktad elevhälsa har effektiviserats på alla skolstadier i och med lagen. Elevernas integritets-
skydd har tydligt förbättrats i och med lagen.
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Stärkande av genomförande och ledning av elevhälsa som en funktionell helhet och ett 
sektorsövergripande samarbete. Lagen om elev- och studerandevård har effektiviserat elev-
hälsans verksamhetsrutiner på alla skolstadier. Det förekommer en del variation mellan kom-
muner, skolor och läroanstalter. Många rutiner har fungerat väl redan före lagen, och därför 
är lagens effektiviseringsverkan ställvis liten. Lagen har till exempel effektiviserat långsiktiga 
planer inom elevhälsan, tydliggjort ledningen, samordnandet och ansvar mellan olika aktörer 
och skapat struktur i elevhälsan. Elevhälsan har i och med lagen om elev- och studerandevård 
blivit en mer sektorsövergripande helhet. Det förekommer fortfarande utmaningar till exempel 
i det tväradministrativa samarbetet, i informationsgången och i elevhälsoregister. De långsiktiga 
effekterna av lagen, som ännu inte realiserats, är färre korrigerande åtgärder och minskat behov 
av barnskydd och mentalvårdstjänster. 



11

Abstract 

Publisher
Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC)

Name of publication
Evaluation of the implementation of the Pupil and Student Welfare Act in pre-primary  
education, basic education and general upper secondary education

Authors
Summanen Anna-Mari, Rumpu Niina, Huhtanen Mari

The Pupil and Student Welfare Act (1287/2013) entered into force on 1 August 2014. The Act 
imposes the right of pupils in pre-primary education and basic education as well as students 
in general upper secondary education and upper secondary vocational education to pupil and 
student welfare. The Act also imposes the organisation of pupil and student welfare. The purpose 
of the Act is to 1) promote the health, well-being, studying capacity and involvement of pupils 
and students, 2) prevent the emergence of problems, 3) secure early support to those who need 
it, 4) promote the well-being, healthiness, safety and accessibility of the school and studying 
community and environment, communal activities and the cooperation between home and 
educational institution, 5) secure the equal availability and quality of welfare services needed by 
pupils and students and 6) strengthen the implementation and management of pupil and student 
welfare as a functional entity and multidisciplinary cooperation. (Pupil and Student Welfare Act 
1287/2013; Government proposal 67/2013.) 

When passing the Pupil and Student Welfare Act, Parliament required an evaluation of the 
implementation of the Act in question in its response (Parliamentary reply 218/2013). Parliament 
assigned the Ministry of Education and Culture to monitor the impact of the reform on the 
effectiveness and intensification of pupil and student welfare, the availability of services and the 
sufficiency of personnel around the country. The Ministry of Education and Culture, in turn, 
assigned the aforementioned task of evaluating the implementation of the Pupil and Student 
Welfare Act to the Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) in November 2015.

FINEEC evaluated the implementation of the Pupil and Student Welfare Act during the spring 
and early summer of 2017. The evaluation was participated by 264 pupil and student welfare 
steering groups of teaching and education providers, 159  pre-primary education unit-specific pupil 
welfare groups, 459 basic education school-specific pupil welfare groups, 215 upper secondary 
school-specific student welfare groups, 5,199 fifth-graders from basic education, 7,882 eighth-
graders from basic education, 8,038 students in their second year of upper secondary school and 
15 representatives of authoritative parties and stakeholders. The evaluation of the authorities and 
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stakeholders was conducted with thematic interviews. Other evaluation materials were collected 
through electronic surveys. In addition to the aforementioned, material analyses were conducted on 
34 pre-primary education, 91 basic education and 61 general upper secondary education curricular 
pupil and student welfare sections. The results and analyses of this evaluation report are based 
on the aforementioned materials. In the abstract, the results are presented through the purpose 
of the Act and the evaluation task. 

At the time of the evaluation, in the spring of 2017, the Pupil and Student Welfare Act had 
only been in force for about 2.5 years. A number of aspects in pupil and student welfare have 
become more efficient or developed in a positive direction in a short time after the passing of the 
Act. For example, the Act harmonised the activities and concepts of pupil and student welfare 
and improved the continuum of said welfare from pre-primary education all the way to upper 
secondary education. In many areas, however, pupil and student welfare is still undergoing a 
reformation. 

Promoting the health, well-being, studying capacity and involvement of pupils and students. 
Promoting the physical and mental health, social well-being and studying capacity of pupils and 
students has primarily remained unchanged in pre-primary, basic and general upper secondary 
education after the passing of the Pupil and Student Welfare Act. Slightly more progress has 
taken place in pre-primary education compared to basic and general upper secondary education. 
The same is reflected in the studying capacity of pupils and students. 

The involvement of pupils in communal pupil and student welfare has become the most efficient 
in basic education. The involvement of pupils and students still needs work in many areas. Their 
involvement in the pupil welfare groups of pre-primary education units and schools was very 
low. In upper secondary schools, the situation was slightly better. The opportunities of pupils 
and students to participate in the decision-making processes of various plans in schools and 
educational institutions were also very low. However, the Act was considered to have improved 
the influencing opportunities of pupils and students a great deal in matters concerning them. Basic 
education pupils and upper secondary school students felt that they have diverse opportunities of 
participating in the functions of their school, such as school theme days or activities of the student 
association. The opportunity to participate was considered important. However, the knowledge 
of pupils and students about pupil and student welfare and their influencing opportunities at 
schools and educational institutions was low. 

Preventing the emergence of problems and securing early support for those who need it. The 
shift of the focal point in pupil and student welfare to early intervention and preventive work 
was most successful in pre-primary education. The views of the steering groups on the shift were 
also positive. In upper secondary schools and especially basic education schools, however, the 
shift of the focal point is far behind the level of pre-primary education. In many areas, pupil and 
student welfare still consists of a problem-oriented mindset where fires are put out and corrective 
measures are executed, but there are also pre-primary education units, schools and educational 
institutions that have progressed much further in developing a preventive approach. 
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Concerns personally expressed by pupils and students are reacted to efficiently at all educational 
levels. The smaller the child or pupil, the more efficiently early intervention is implemented. 
Basic education pupils and upper secondary school students felt that their concerns are reacted 
to efficiently and that they receive the help they need fairly quickly. The pupils and students find 
that receiving help is easier than asking for help.

Promoting the well-being, healthiness, safety and accessibility of the school and studying 
community and environment, communal activities and the cooperation between home and 
educational institution The Act has made well-being in the school and studying community 
and environment and the development of learning environments only slightly more efficient. 
However, the respondents felt that the aforementioned themes were implemented well in schools 
and educational institutions. Basic education pupils and upper secondary school students felt that 
schools and educational institutions should invest more in promoting safety skills, comfort at 
school, physical and mental health and social well-being. Upper secondary school students also 
felt that the prevention of social exclusion and bullying and the promotion of a communal spirit 
were important targets of development.

Communal pupil and student welfare was best implemented in upper secondary schools and basic 
education schools, and most progress in terms of efficiency had occurred in pre-primary education.  
The shift of the focal point in pupil and student welfare from individual to communal welfare saw 
most progress in terms of efficiency in pre-primary education. The steering groups of pupil and 
student welfare also agreed that progress could be seen in efficiency. In basic education and upper 
secondary schools, however, the attitude was more critical. Pre-primary education units, schools 
and educational institutions have a different pace in the implementation and development of 
communal pupil and student welfare: some are quite advanced while others are only taking their 
first steps. The Pupil and Student Welfare Act has made the involvement of children, pupils and 
students more efficient in communal pupil and student welfare. The level of involvement from 
the pupil and student welfare personnel in the communal activities of schools and educational 
institutions varied. Curators and nurses were the most active in their involvement, whereas 
physicians were only minimally involved. 

The pupil and student welfare cooperation between home and school became more efficient after 
the Act, especially in pre-primary and basic education. In pre-primary education, pupil welfare 
is always or nearly always (87.3% of responses) in cooperation with the child or their guardian. 
The necessary pupil and student welfare cooperation is also conducted with guardians in basic 
and general upper secondary education. The impact of the Act on making cooperation more 
efficient has been moderate. The progress of the involvement of guardians in communal pupil and 
student welfare has varied between educational levels. The implementation of the involvement 
of guardians was most successful in pre-primary education and least successful in general upper 
secondary education. 

Securing the equal availability and quality of welfare services needed by pupils and students. 
The Pupil and Student Welfare Act has made the availability of psychologist’s and curator services 
more efficient throughout educational levels. On the other hand, there are schools and educational 
institutions in which the availability of said services has decreased. The availability of pupil and 
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student welfare services is the highest in nurse services. The availability of psychologist’s and 
physician’s services is weakest or, in many areas, completely inadequate. Equal availability of pupil 
and student welfare services has, therefore, not been implemented. There are also challenges in 
the implementation of the time limit requirements set by the Pupil and Student Welfare Act and 
the principle of local services in pupil and student welfare services. Individual pupil and student 
welfare has become more efficient throughout educational levels. The data protection of pupils 
has clearly improved after the Act.

Strengthening the implementation and management of pupil and student welfare as a 
functional entity and multidisciplinary cooperation. The Pupil and Student Welfare Act has made 
the operating policies of pupil and student welfare more efficient throughout educational levels. 
There is, however, some variation between municipalities, schools and educational institutions. 
Many policies were functional before the Act, which is why the Act has a reduced impact on 
efficiency in some areas. The Act has made pupil and student welfare more systematic, clarified 
management, coordination and the obligations of various operators and structured student welfare, 
among other things. Overall, the Act has made pupil and student welfare more multidisciplinary. 
There are challenges in, for example, cross-administrative cooperation, transfer of information 
and pupil and student welfare registers. In addition, a number of the more far-reaching impacts 
of the Act, such as the reduced need for corrective measures, child protection and mental health 
services, are still waiting to be implemented. 
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1 
Arvioinnin tausta  

ja lähtökohdat

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti vuosina 2016–2017 opetus- ja kulttuuri-
ministeriön toimeksiannosta oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin, joka 
kohdistettiin sekä esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen että ammatilliseen koulutuk-
seen, eli kaikkiin lain soveltamisalaan kuuluviin kouluasteisiin. Arviointi oli osa eduskun-
nan edellyttämää selvitystä vuonna 2014 toteutettujen lakimuutosten vaikutuksista, ja sen 
tehtävänä oli selvittää 1.8.2014 voimaantulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksia 
opiskeluhuollon vaikuttavuuteen, tehostumiseen, palvelujen saatavuuteen ja henkilöstön 
riittävyyteen. Tämä raportti sisältää tulokset yleissivistävästä koulutuksesta. 

Arviointi kohdistettiin kaikkiin opetuksen ja koulutuksen järjestäjiin, näytteenä valittuihin 
esiopetusyksiköihin, otoksena valittuihin kouluihin ja oppilaitoksiin sekä näiden koulujen 
viides- ja kahdeksasluokkalaisiin oppilaisiin sekä lukion toisen vuosikurssin opiskelijoihin. 
Sähköiset kyselyt toteutettiin helmi-maaliskuussa 2017. Arviointiin sisältyi myös opetus-
suunnitelmien opiskeluhuolto-osuuksien analysointi. Lisäksi arvioinnissa haastateltiin 
viranomaisia ja sidosryhmiä, jotka olivat olleet valmistelemassa oppilas- ja opiskelijahuol-
tolakia tai joiden tehtäväkenttää opiskeluhuollon asiat koskettivat.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) astui voimaan 1.8.2014. Laissa säädetään esi- ja 
perusopetuksessa olevan oppilaan sekä lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa olevan 
opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon. Laissa säädetään myös opiskeluhuollon järjestämisestä. 
Hyväksyessään oppilas- ja opiskelijahuoltolain eduskunta edellytti vastauksessaan (EV 218/2013 
vp) kyseisen lain toimeenpanon arviointia. Eduskunta antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle 
seurantatehtävän lakiuudistuksen vaikutuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan antoi edellä mainitun oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
toimeenpanon arviointitehtävän Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle (Karvi) mar-
raskuussa 2015. Tehtävänannon mukaan Karvi laatii selvityksen oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
toimeenpanosta kaikissa kyseisen lain sisältämissä koulutusmuodoissa. Tämä raportti kohdentuu 
yleissivistävään koulutukseen (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus).
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1.1 Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin ensisijaisena tehtävänä oli tuottaa 
tietoa uuden lain vaikutuksista opiskeluhuollon vaikuttavuuteen, tehostumiseen, palvelujen saa-
tavuuteen ja henkilöstön riittävyyteen. Arvioinnin tavoitteena oli myös tuottaa tietoa oppilas- ja 
opiskeluhuollon tilasta. Arvioinnin keskeiset tavoitteet ja kohderyhmänä olevat koulutusmuodot 
esitellään kuviossa 1. Arvioinnissa oli mukana myös yksityiskouluja ja erityiskouluja.

Vaiku�avuus

Henkilöstön 
rii�ävyys

Palvelujen
saatavuus

Tehostuminen
Oppilas- ja 
opiskelija-
huoltolaki

Esiopetus Perusopetus

Amma�llinen
koulutus

Lukiokoulutus

KUVIO 1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain arvioinnin viitekehys
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnissa keskeiset oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain arvioinnin käsitteet määriteltiin seuraavasti:

Vaikuttavuus kuvaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon mukanaan tuomia muutoksia 
ja seurauksia sekä tavoiteltujen asioiden saavuttamista opiskeluhuollossa. Vaikuttavuuden osalta 
tarkastellaan, onko laille asetetut tavoitteet saavutettu, eli toteutuuko

1. oppilaiden ja opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin, opiskelukyvyn ja osallisuuden edis-
täminen, 

2. ongelmien syntymisen ennaltaehkäisy, 

3. varhaisen tuen turvaaminen sitä tarvitseville, 

4. koulu- ja opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvoinnin, terveellisyyden, turvallisuuden 
ja esteettömyyden, yhteisöllisen toiminnan sekä kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön 
edistäminen, 

5. oppilaiden ja opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertaisen saata-
vuuden ja laadun turvaaminen sekä 

6. opiskeluhuollon toteuttamisen ja johtamisen vahvistaminen toiminnallisena kokonaisuu-
tena ja monialaisena yhteistyönä.

Tehostuminen on toimintojen ja organisoinnin muuttumista sujuvammiksi ja taloudellisemmiksi. 
Tehostumisen osalta tarkasteltiin, onko oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tehostanut opiskeluhuoltoa. 

Palvelujen saatavuus kuvaa opiskeluhuoltohenkilöstön tavoitettavuutta, eli toteutuvatko opis-
keluhuollon palvelujen saatavuus, oikea-aikaisuus ja lain velvoittamat määräajat. 

Henkilöstön riittävyys kertoo riittävästä opiskeluhuoltohenkilömäärästä. Henkilöstön riittävyyttä 
arvioidaan opetushuoltohenkilöstön mitoituksella oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeisiin nähden. 

1.2 Arviointikysymykset 

Arvioinnin pääkysymyksiä oli neljä. Kukin pääkysymys sisälsi oppilas- ja opiskelijahuoltolaista ja 
hallituksen esityksestä (hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi, HE 67/2013 vp) koottuja alakysymyksiä (taulukko 1). 
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TAULUKKO 1. Arviointikysymykset

1. Mitä ja millaista vaikutusta oppilas- ja opiskelijahuoltolailla on ollut opiskeluhuollon vaikuttavuuteen?
• Miten laki on vaikuttanut viranomaisten toimintaan?
• Mitä ja millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia lailla on ollut?
• Miten laki on vaikuttanut opiskeluhuollon kokonaisuuteen?
• Mitä vaikutuksia lailla on ollut lapsiin ja nuoriin?
• Miten laki on vaikuttanut esiopetusyksiköiden, perusopetuksen koulujen sekä lukioiden toimintaan?
2. Mitä ja millaista vaikutusta oppilas- ja opiskelijahuoltolailla on ollut opiskeluhuollon tehostumiseen?
• Onko laki tehostanut opiskeluhuollon suunnittelua ja toteuttamista?
• Onko laki tehostanut opiskeluhuollollista yhteistyötä eri tahojen kesken?
• Onko laki tehostanut opiskeluhuollollista tiedottamista ja ohjausta?
• Onko laki tehostanut yhteisöllistä opiskeluhuoltoa, entä yksilökohtaista opiskeluhuoltoa?
• Onko laki tehostanut ennaltaehkäisyä ja tuen tarpeen varhaista tunnistamista?
• Onko laki tehostanut salassapitovelvollisuutta ja tiedonsiirtoa?
• Onko laki tehostanut opiskeluhuollon arviointia ja seurantaa?
3. Miten oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on vaikuttanut opiskeluhuollon palveluiden saatavuuteen?
• Onko opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus muuttunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä?
• Miten oppilaiden ja opiskelijoiden yksilökohtaisen opiskeluhuollon oikeudet toteutuvat?
• Miten opiskeluhuollon erityistarpeiden saatavuus toteutuu? 
• Miten opiskeluhuoltopalveluiden yhdenvertainen saatavuus toteutuu?
4. Mitä ja millaista vaikutusta oppilas- ja opiskelijahuoltolailla on ollut henkilöstön riittävyyteen?
• Onko opiskeluhuoltohenkilöstöä riittävästi oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeisiin nähden?
• Onko opiskeluhuoltohenkilöstön riittävyys muuttunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä?
• Onko lailla ollut vaikutusta opiskeluhuollon, esiopetusyksiköiden, koulujen ja lukioiden henkilöstön oppilashuoltoon 

käytettyyn työmäärään?

1.3 Arvioinnin suunnittelu ja toteutus

1.3.1 Arvioinnin suunnittelu ja organisointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi käynnistettiin Kansallisessa koulutuksen 
arviointikeskuksessa vuoden 2016 alussa. Alkuvuodesta 2016 järjestettiin keskustelutilaisuuksia 
muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön, Kuntaliiton, Opetushallituksen sekä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Keskusteluilla kartoitettiin opiskeluhuollon toimintakenttää. 
Arviointi jaettiin jo hankkeen alkuvaiheessa kahteen rinnakkaiseen projektiin, yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon arviointiin. Molemmat arvioinnit etenivät saman-
aikaisesti ja -kaltaisesti.

Huhtikuun 2016 alusta työnsä arviointiprojektissa aloittivat projektipäällikkö Anna-Mari Sum-
manen sekä arviointiasiantuntija Niina Rumpu. Metodologisena asiantuntija oli erikoissuun-
nittelija Mari Huhtanen. Kesän 2017 aikana projektitiimi täydentyi korkeakouluharjoittelija 
Saila Friisin työpanoksella. Ammatillisen koulutuksen vastuuhenkilönä toimi projektipäällikkö, 
arviointiasiantuntija Tarja Frisk apunaan arviointisuunnittelijat Mika Puukko ja Johanna Kiesi 
sekä erikoissuunnittelija Risto Hietala. Molemmat arvioinnit suunniteltiin yhteistyössä samassa 
arviointiryhmässä. 
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Huhti- ja toukokuussa 2016 laadittiin projektin arviointisuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa 
haastateltiin arvioinnin keskeisten kohderyhmien edustajia (esim. perusopetuspäällikkö, lukion 
rehtori, apulaisrehtori ja erityisopettaja, varhaiskasvatuspäällikkö, esiopetuksen opettaja, kuraat-
tori ja terveydenhoitaja). Haastattelujen tarkoituksena oli opiskeluhuollon kentän ja arvioinnin 
ensisijaisten teemojen sekä mahdollisten kipupisteiden kartoittaminen. Lisäksi kevään 2016 
aikana kuultiin keskeisiä opiskeluhuollon viranomaisia ja sidosryhmiä (THL, OPH, OKM, STM 
ja Helsingin kaupungin opiskeluhuollon edustajat). 

Toukokuussa 2016 järjestettiin laaja kuulemistilaisuus, missä pohdittiin arviointikysymyksiä ja 
indikaattoreita. Osallistujille annettiin mahdollisuus vaikuttaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
toimeenpanon arviointisuunnitelmaan (esim. mitä on olennaista arvioida ja miten arviointi 
kannattaa toteuttaa). Kuulemistilaisuudessa olivat läsnä seuraavien tahojen edustajat: Itä-Suomen 
aluehallintovirasto, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Helsingin kaupunki, 
Suomen Psykologiliitto ry, Koulukuraattorit – Skolkuratorer ry, Suomen opinto-ohjaajat ry, Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto, Bovallius-ammattiopisto, Suomen Vanhempainliitto, Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Lastensuojelun Keskusliitto, 
Suomen Erityiskasvatuksen liitto ry ja SAKU ry. 

Haastattelujen, kuulemistilaisuuksien sekä aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen perehtymisen 
tarkoituksena oli opiskeluhuollon keskeisten toimijoiden näkemysten kartoittaminen arvioinnin 
suuntaviivoista. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointisuunnitelma esitettiin ja 
hyväksyttiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvostossa kesäkuun 2016 
alussa. 

Kesän ja syksyn 2016 aikana laadittiin arviointivälineet esiopetuksen yksikkökohtaiselle oppilas-
huoltoryhmälle, perusopetuksen koulukohtaiselle oppilashuoltoryhmälle, lukiokoulutuksen oppi-
laitoskohtaiselle opiskelijahuoltoryhmälle, opetuksen ja koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon 
ohjausryhmälle, perusopetuksen oppilaille sekä lukiokoulutuksen opiskelijoille. Arviointivälineitä 
laadittaessa järjestettiin neljä kuulemistilaisuutta, joissa työstettiin arviointikyselyjä. Kuulemisti-
laisuuksiin osallistuivat Helsingin kaupunki, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan 
koulutuskuntayhtymä, Maalariammattikoulu, Joensuun kaupunki, Bovallius-ammattiopisto, 
Koulukuraattorit – Skolkuratorer ry, Vantaan Steiner-koulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayh-
tymä, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Suomen Ammattiin 
Opiskelevien Liitto (SAKKI) ja Opetushallitus. Lisäksi esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen 
sekä opiskeluhuollon edustajia pyydettiin kommentoimaan arviointilomakkeita. Lukiokoulu-
tuksesta saatiin kirjallinen palaute, mutta muiden tahojen kanssa lomakkeet käytiin suullisesti 
läpi kysymys kysymykseltä. 

Vuoden 2016 jälkimmäisellä neljänneksellä toteutettiin oppilas- ja opiskelijakyselyiden testaus. 
Siihen osallistui yhteensä 30 oppilasta ja opiskelijaa (viidesluokkalaiset, kahdeksasluokkalaiset, 
lukion toisen vuosikurssin opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen toisen vuosikurssin opis-
kelijat). Mukana oli sekä maahanmuuttajataustaisia että erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja 
opiskelijoita. Testauksen jälkeen osaa kysymyksistä selkeytettiin. Näin varmistettiin kysymysten 
ymmärrettävyys.
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Arviointi toteutettiin vuoden 2017 alkupuoliskolla. Arvioinnin aikataulu on kuvattu kuviossa 2.

KUVIO 2. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin aikataulu

1.3.2 Arvioinnin kohderyhmät, arviointiaineisto ja arviointimenetelmät

Arviointi kohdistettiin kaikkiin koulutuksen ja opetuksen järjestäjän opiskeluhuollon ohjausryh-
miin sekä näytteenä valittuihin esiopetusyksiköiden oppilashuoltoryhmiin, otoksena valittuihin 
perusopetuksen koulukohtaisiin oppilashuoltoryhmiin ja lukioiden oppilaitoskohtaisiin opiske-
luhuoltoryhmiin (kuvio 3). Lisäksi arviointiin otettiin mukaan otoskouluista perusopetuksen 
viides- ja kahdeksasluokkalaiset oppilaat ja lukion toisen vuosikurssin opiskelijat seuraavan 
periaatteen mukaisesti: Mikäli koulussa oli kahdeksasluokkalaisia alle 10, osallistuivat kaikki 
oppilaat arviointiin. Jos oppilaita oli kyseisellä luokka-asteella enemmän kuin 10, osallistui puolet 
oppilaista arviointiin. Sama ohje koski myös lukiokoulutuksen toisen vuosikurssin opiskelijoita. 
Kaikki otoskoulujen viidesluokkalaiset osallistuivat arviointiin. Kahdeksasluokkalaisten oppilaiden 
ja lukion toisen vuosikurssin opiskelijoiden kohdalla tehtiin edellä mainittu rajaus, koska Karvi 
toteutti samanaikaisesti oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin kanssa työrauhan 
ja turvallisen oppimisympäristön arvionnin, ja kyseisessä arvioinnissa oli mukana samat koulut 
ja oppilaitokset sekä kohderyhmänä myös perusopetuksen kahdeksasluokkalaiset oppilaat sekä 
lukion toisen vuosikurssin opiskelijat. Mikäli oppilaita tai opiskelijoita oli koulussa yli 10, puolet 
heistä osallistui työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviontiin. Näin vältettiin samojen 
oppilaiden kuormittaminen arvioinneilla. Kyselyt eri kohderyhmille toteutettiin lopputalven ja 
kevään 2017 aikana sähköisesti.

Arvioinnin kohderyhmäksi valittiin perusopetuksen viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaat, 
sillä heillä katsottiin olevan jo tietämystä koulun oppilashuollosta. Lisäksi kyseisten luokka-
asteiden oppilaat ovat kohderyhmänä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen organisoimassa 
kouluterveyskyselyssä sekä uuden opetussuunnitelman mukaisissa MOVE-mittauksissa. Näin 
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ollen on mahdollista saada vertailevaa arviointitietoa samoilta ikäryhmiltä eri arvioinneista, tut-
kimuksista ja kyselyistä. Lukion toisen vuosikurssin opiskelijoiden valintaperusteena oli myös 
edellä mainittu kouluterveyskysely sekä heille jo kertynyt tietämys ja kokemus oppilaitoksen 
opiskeluhuollosta. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla ei välttämättä vielä ole kovin paljon 
tietoa uuden oppilaitoksen opiskeluhuollosta. Kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla oli puoles-
taan arvioinnin aikana ylioppilaskokeet. 

Lisäksi arvioinnissa analysoitiin otosperustaisesti esiopetusyksiköiltä, perusopetuksen kouluilta 
ja lukioista saatuja opetussuunnitelmien perusteissa mainittuja opiskeluhuolto-osuuksia. Niistä 
tarkastettiin, sisälsivätkö ne keskeiset opetussuunnitelmien perusteissa määrätyt asiat.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin aineistonkeruu kohdistettiin myös vi-
ranomaisiin ja sidosryhmiin, jotka olivat olleet valmistelemassa oppilas- ja opiskelijahuoltolakia 
tai joiden tehtäväkenttää opiskeluhuollon asiat koskettavat. Haastattelut toteutettiin kevään ja 
kesän 2017 aikana. Haastateltavina oli henkilöitä sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), Opetus-
hallituksesta (OPH), Itä-Suomen aluehallintovirastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 
(THL), Koulukuraattorit – Skolkuratorer ry:stä, Suomen Psykologiliitosta, Terveydenhoitajaliitosta, 
Opetusalan ammattijärjestöstä (OAJ), Suomen Lukiolaisten Liitosta, Suomen Opiskelija-Allianssi 
OSKU ry:stä sekä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitosta (SAKKI). Haastattelukertoja oli 
kaikkiaan yhdeksän ja haastateltavia oli 15. Haastattelijoina toimivat oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain toimeenpanon arvioinnin projektipäälliköt Tarja Frisk ja Anna-Mari Summanen. Lisäksi 
arviointisuunnittelija Johanna Kiesi oli mukana kahdessa haastattelussa. Haastattelukysymykset 
rakennettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänannon pohjalta, eli haastattelukysymykset 
käsittelivät oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksia opiskeluhuollon tehostumiseen, palve-
luiden saatavuuteen, henkilöstön riittävyyteen sekä opiskeluhuollon vaikuttavuuteen. Lisäksi 
haastatteluja täydennettiin keskeisillä oppilas- ja opiskelijahuoltolain valmistelun ja toimeenpa-
non teemoilla. Haastateltavilla oli mahdollisuus perehtyä haastattelukysymyksiin etukäteen, sillä 
heille toimitettiin kysymyspatteristo muutama päivä ennen haastattelua. 
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oppilaitoskohtaiset
opiskeluhuoltoryhmät

KUVIO 3. Arvioinnin kohderyhmät ja arviointiin osallistuneiden määrät

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä tiedotettiin arvioinnista elokuussa 2016, ja vielä kohdenne-
tummin otoskouluineen joulukuussa 2016. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opiskeluhuol-
lon ohjausryhmän, esiopetusyksikön oppilashuoltoryhmän, perusopetuksen koulukohtaisen 
oppilashuoltoryhmän ja lukion oppilaitoskohtaisen opiskelijahuoltoryhmän arvioinnit olivat 
ryhmäitsearviointeja. Arviointiohje, ryhmäitsearviointien Word-tiedostot sekä linkit kaikkiin 
arviointeihin opetuksen ja koulutuksen järjestäjän nimeämälle yhdyshenkilölle lähetettiin helmi-
kuussa 2017. Yhdyshenkilön tehtävänä oli välittää edellä mainitut materiaalit otokseen valittujen 
esiopetusyksiköiden päiväkodinjohtajille sekä perusopetuksen koulujen ja lukioiden rehtoreille.

Opiskeluhuollon ohjausryhmän arviointi

Arviointi kattoi kaikki esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäjät. Opetuksen järjestä-
jän opiskeluhuollon ohjausryhmä arvioi omaa toimintaansa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja 
opiskeluhuollon toteutumista omassa toiminnassaan sekä esiopetusyksiköissään, peruskouluissaan 
ja lukiokoulutuksessaan. Olennaista oli tarkastella arviointikysymyksiä oman opiskeluhuollon 
ohjausryhmän näkökulmasta, ei yleiseltä kannalta. Opiskeluhuollon ohjausryhmältä pyydettiin 
yhteistä ryhmäarviointia, jotta opiskeluhuollon tila ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset 
valottuisivat moninaisesti eri toimijoiden näkökulmasta. Ohjeiden mukaisesti ohjausryhmän tuli 
muodostaa yhteinen näkemys lomakkeen sisältämistä väittämistä ja niihin liittyvistä tarkenta-
vista kysymyksistä. Arvioinnissa oli myös avoimia kysymyksiä, joihin ryhmällä oli mahdollisuus 
kirjata tärkeinä pitämiään näkökohtia.
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Esiopetuksen yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän, perusopetuksen koulukohtaisen 
oppilashuoltoryhmän ja lukion oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän arvioinnit

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän esiopetusyksiköiden ja perusopetuksen koulujen oppilas-
huoltoryhmät sekä lukioiden oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät valittiin arviointiin 
otosperustaisesti. Otokseen otettiin jokaiselta opetuksen ja koulutuksen järjestäjältä vähintään 
yksi esiopetusyksikkö, yksi alakoulu ja yksi yläkoulu (tai edelliset korvaava yksi yhtenäiskoulu) 
sekä yksi lukio, mikäli opetuksen ja koulutuksen järjestäjän alaisuuteen kuului edellä mainittuja 
kouluasteita. Otanta suhteutettiin kunnan asukasmäärään, jolloin asukasmäärältään suurilta kun-
nilta tuli otokseen enemmän perusopetuksen kouluja ja lukioita kuin vähäväkisimmiltä kunnilta. 
Esiopetuksen osalta arviointiin osallistui kunnan alueella sijaitseva, aakkosissa viimeinen esiope-
tusta toteuttava päiväkoti. Tämä saattoi olla myös yksityinen päiväkoti, jolta opetuksen järjestäjä 
osti esiopetuspalveluita. Se saattoi olla myös koulun yhteydessä toimiva esiopetusyksikkö, mikäli 
esiopetus toteutettiin koulun yhteydessä. Ohjeistuksessa mainittiin, että koulukohtainen oppi-
lashuoltoryhmä vastaa arviointiin myös esiopetuksen osalta, jos esiopetusta toteutetaan koulun 
yhteydessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmiltä pyydettiin yhteistä ryhmäarviointia lomakkeen 
sisältämistä väittämistä ja niihin liittyvistä tarkentavista kysymyksistä, jotta opiskeluhuollon 
tila ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset tulisivat esille usean opiskeluhuollon toimijan 
näkökulmasta. Arvioinnissa oli myös avoimia kysymyksiä.

Oppilas- ja opiskelijakyselyt

Otokseen valittujen perusopetuksen koulujen viides- ja kahdeksasluokkalaiset oppilaat sekä 
lukiokoulutuksen toisen vuosikurssin opiskelijat olivat arvioinnin kohderyhmänä. Oppilas- ja 
opiskelijakyselyt olivat samankaltaiset. Sekä ohjeet kyselyjen järjestämiseen että kyselylinkit 
välitettiin opetuksen ja koulutuksen järjestäjän yhdyshenkilölle, joka välitti ne edelleen otokseen 
kuuluvien koulujen rehtoreille. Ohjeissa mainittiin muun muassa seuraavat asiat:

 ▪ Kyselyyn vastataan sähköisesti Digium-järjestelmässä, joten vastaamisessa edellytetään 
tietokoneiden käyttöä ja opettajan valvontaa. 

 ▪ Kaikkien luokan oppilaiden tai opiskelijoiden ei tarvitse vastata kyselyyn samanaikaisesti, 
vaan luokan voi vastaamista varten jakaa kahteen tai kolmeen osaan. 

 ▪ Oppilas- ja opiskelijahuoltokyselyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 30–45 minuuttia. Mikäli 
oppilas (opiskelija) tarvitsee kyselyyn vastaamiseen enemmän aikaa, sitä voi antaa hänelle, 
mikäli se on koulun (oppilaitoksen) kannalta mahdollista. 

 ▪ Mikäli koulussa on kahdeksasluokkalaisia alle 10, kaikki oppilaat osallistuvat sekä oppi-
las- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointiin että työrauhan ja turvallisen oppi-
misympäristön arviointiin. Jos oppilaita on kyseisellä luokka-asteella enemmän kuin 10, 
puolet oppilaista osallistuu oppilas- ja opiskelijahuoltolain arviointiin ja puolet työrauhan 
ja turvallisen oppimisympäristön arviointiin. Sama ohje koskee myös lukiokoulutuksen 
toisen vuosikurssin opiskelijoita. 

 ▪ Kaikki koulun viidesluokkalaiset osallistuvat oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon 
arviointiin. 
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 ▪ Kyselyä valvova henkilö kertoo kyselyyn osallistuville oppilaille ja opiskelijoille seuraavat 
asiat: 

 ° Kysely liittyy oppilashuoltoon (opiskeluhuoltoon). 

 ° Kyselyllä kerätään tietoa opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilashuollosta (opiske-
luhuollosta) – siitä, miten sitä toteutetaan, miten vaikuttavaa ja tehokasta se on sekä 
onko henkilöstöä ja palvelua riittävästi saatavilla. Kyselyllä kerätään tietoa oppilaiden 
(opiskelijoiden) oppilashuoltoon (opiskeluhuoltoon) liittyvistä näkemyksistä, joten 
kysymyksiin ei ole oikeita vastauksia. 

 ° Mitä oppilashuolto (opiskeluhuolto) tarkoittaa? 

 a Oppilashuolto (opiskeluhuolto) edistää ja ylläpitää oppilaan (opiskelijan) oppi-
mista, terveyttä ja hyvinvointia koulussa. 

 a Oppilashuolto (opiskeluhuolto) koskee jokaista oppilasta (opiskelijaa) yksilönä. 
Tällöin puhutaan yksilökohtaisesta oppilashuollosta (opiskeluhuollosta). 

 a Oppilashuolto (opiskeluhuolto) on myös yhteisöllistä, jolloin terveyden ja hy-
vinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen kohdistuu koko kouluun, osaan kou-
luluokista tai joihinkin oppilasryhmiin. 

 a Yksilökohtainen oppilashuolto koskee yksittäistä oppilasta, ja sitä ovat esimerkiksi 
terveydenhoitaja-, lääkäri-, psykologi- ja kuraattoripalvelut. 

 a Yhteisöllinen oppilashuolto koskettaa kaikkia koulun oppilaita. Yhteisöllisellä 
oppilashuollolla edistetään oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia 
sekä kaikkien kouluyhteisön jäsenten vuorovaikutusta, kuulluksi tulemista ja 
osallisuutta. Sen avulla edistetään myös koulun terveellisyyttä, turvallisuutta ja 
esteettömyyttä (esim. opiskelutilojen käytettävyyttä ja toimivuutta). Tavoitteena 
on saada aikaan yhteenkuuluvuuden ja huolenpidon ilmapiiri, joissa kaikilla on 
hyvä olla ja opiskella. 

 ° Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee arvioinnin tuloksista selvityksen eduskunnalle. 
Tuloksia voidaan hyödyntää oppilashuollon (opiskeluhuollon) kehittämiseen. 

 ° Opettaja voi tarvittaessa auttaa oppilaita (opiskelijoita) kysymysten ja käsitteiden selven-
tämisessä tai tulkitsemisessa, mutta oppilaat (opiskelijat) vastaavat kyselyyn itsenäisesti. 

Asiakirja-analyysit

Osalta otokseen kuuluvista esiopetusyksiköistä, perusopetuksen kouluista ja lukioista pyydettiin 
kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, opetussuunnitelmien opiskeluhuolto-osuus 
sekä lukuvuosittainen yksikkö-, koulu tai oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. 
Opetussuunnitelmien opiskeluhuolto-osuuksille on selkeät ohjeet, mitä niiden tulee sisältää. 
Niiden osalta tehtiin sisältöanalyysit. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta sekä luku-
vuosittaisista yksikkö-, koulu- ja oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltosuunnitelmista katsottiin 
uudenlaisia, hieman erilaisempia käytänteitä. Niitä ei kuitenkaan käsitellä tämän laajan raportin 
yhteydessä.
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Viranomaisten ja sidosryhmien haastattelut

Kevään ja alkukesän 2017 aikana haastateltiin opiskeluhuollon keskeisten viranomaistahojen ja 
sidosryhmien edustajia. Haastattelukertoja oli yhdeksän, haastateltavia tahoja 11 ja haastateltavia 
henkilöitä 15. Haastattelukysymykset rakennettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänannon 
pohjalta, kuten edellä on jo mainittu. 

1.4 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä opiskeluhuoltoon 
liittyvät aiemmat arvioinnit, tutkimukset ja selvitykset

1.4.1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) astui voimaan 1.8.2014. Kyseisen päivämäärän jälkeen 
lakia on muutettu neljästi. Nuo muutokset ovat seuraavat:

 ▪ 1409/2014 (opiskeluhuollon järjestäminen), muutos voimaan 1.1.2015

 ▪ 274/2015 (uhkatietojen ilmoittaminen poliisille), muutos voimaan 1.4.2015

 ▪ 791/2014 (opiskeluhuoltosuunnitelman laatimista koskevat määräykset Opetushallituk-
selta), muutos voimaan 1.8.2015

 ▪ 1501/2016 (kuraattorin kelpoisuusvaatimukset), muutos voimaan 1.1.2017

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain keskeisenä tavoitteena on terveyttä ja hyvinvointia edistävä toi-
minta, jossa painopiste siirtyy korjaavasta työstä ehkäisevään työhön. Lisäksi opiskelijahuolto-
työn kohdentaminen siirtyy yksilökeskeisestä yhteisölliseen toimintaan. Yhtenäisen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain tavoitteena oli koota opiskeluhuoltoa koskeva lainsäädäntö yhteen lakiin 
sekä selkeyttää säädösten hallittavuutta ja toimivuutta oppilaiden ja opiskelijoiden parhaaksi. 
(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013; HE 67/2013.)

Lakia ei sovelleta perusopetuslaissa tarkoitettuun aamu- ja iltapäivätoimintaan, perusopetuslain 
46 §:n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen, lukiolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuun 
opiskelijaan eikä opiskelijaan, joka suorittaa lukio-opintoja aikuisten lukiokoulutuksen opetus-
suunnitelman mukaisesti (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013).

Oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvistä asioista säädetään edelleen myös useissa muissa laeissa, 
esimerkiksi perusopetuslaissa (628/1998), lastensuojelulaissa (417/2007), lukiolaissa (629/1998), 
laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja terveyden-
huoltolaissa (1326/2010). Opiskeluhuollosta säädetään myös Opetushallituksen hyväksymissä 
opetussuunnitelman perusteissa ja niihin pohjautuvissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjien 
hyväksymissä paikallisissa opetussuunnitelmissa (Opetushallitus 2014, 2015a, 2016).
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Esiopetuksessa oppilashuolto liittyy lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä edistävään 
tehtävään. Esiopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan monialaisen yhteistyön tärkeyttä 
oppilashuollossa. Opetussuunnitelmassa mainitaan myös luottamuksellisuuden, kunnioittavan 
suhtautumisen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukemisen olevan oppilashuolto-
työtä ohjaavia tekijöitä. (Opetushallitus 2016, 58.) Perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteissa 
puolestaan mainitaan oppilashuollon liittyvän läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. 
Opetussuunnitelmassa painotetaan ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen oppilashuollon merkitystä. 
(Opetushallitus 2014, 77.) Lukion opiskeluhuollon keskeisiä tavoitteita ovat opiskelijoiden oppi-
misen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen 
sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen (Opetushallitus 
2015a, 21).

1.4.2 Aiempia arviointeja opiskeluhuollosta

Vuonna 2014 voimaan astuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimassaoloaikana on tehty muu-
tamia opiskeluhuoltoon liittyviä arviointeja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta, mutta ei 
esiopetuksesta. Arvioinnit ovat kohdistuneet joko suoraan lakiin ja sen toimeenpanon arviointiin 
(Kuntaliitto 2015), opiskeluhuollon järjestämiseen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a; 2016a; 
2017a) tai oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin (KiVa Koulu 2015; Aluehallintovirasto 2016; 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b; 2016b; 2017b). Koulujen hyvinvointiprofiililla (Opetus-
hallitus 2015b) on tuotettu tietoa koulujen kehittämistyön pohjaksi koko koulun (oppilaiden ja 
henkilöstön) hyvinvoinnista. Vanhempien näkemyksiä koululaisten hyvinvoinnista on selvitetty 
Suomen Vanhempainliiton (2015) toimesta. Suholan (2017) väitöskirjatutkimuksessa perehdyttiin 
asiakaslähtöisyyteen ja monialaiseen yhteistyöhön oppilashuollossa.

Opiskeluhuoltoon liittyviä arviointeja on tehty sekä ennen että jälkeen oppilas- ja opiskelija-
huoltolain voimaantulon. Pääsääntöisesti arvioinnit ovat lakia edeltävältä ajalta. Kuntaliitto 
arvioi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa myös ennen lain voimaantuloa (Kuntaliitto 
2014). Lisäksi opiskeluhuollon osa-alueista on tehty useita tutkimuksia. Esimerkiksi Kanste ja 
kumppanit (2016) tarkastelivat peruskoulun viidesluokkalaisten vanhempien näkemyksiä koulun 
hyvinvoinnista, palveluista ja kouluyhteisöstä. Vanhempien näkökulma oli esillä myös Suomen 
Vanhempainliiton (2013) selvityksessä, jossa tarkasteltiin peruskoululaisten vanhempien näke-
myksiä hyvinvoinnista. Koulutuksen arviointineuvosto arvioi opiskelijahuollon toteutumista, 
sen käytäntöjä ja kehittämistä toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa (Kotamäki ym. 
2010). Myös kouluruokailua osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä peruskouluissa on 
tutkittu (Manninen ym. 2013). Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013) on puolestaan seurannut 
turvallisuuden edistämistä oppilaitoksissa. Perusopetuksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
sestä on koottu useampia raportteja (esim. Rimpelä ym. 2007; Rimpelä ym. 2008; Rimpelä ym. 
2010). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on raportoinut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä 
sekä peruskoulun (Wiss ym. 2014) että lukiokoulutuksen osalta (Wiss ym. 2015). Sosiaali- ja 
terveysministeriön (2012; 2014) toimesta on puolestaan tehty opiskeluterveydenhuollon selvi-
tystyötä. Lapsiasiavaltuutetun toimesta on tehty kattava, eri tutkimuksista koottu raportti lasten 
ja nuorten hyvinvoinnista (Aira ym. 2014.) Opiskeluhuollon arvioinnit keskeisine tuloksineen 
ennen ja jälkeen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon on koottu liitteeseen 1. 
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2 
Tulosten  

analyysimenetelmät

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnissa käytettiin sekä määrällistä eli kvan-
titatiivista että laadullista eli kvalitatiivista tutkimusotetta. Tulosten kuvailussa on käytetty 
perinteisiä kuvailevan tilastotieteen menetelmiä, kuten prosenttijakaumia sekä keskiarvoja (ka). 
Opiskeluhuollon vaikuttavuutta ja tehostumista sekä palveluiden saatavuutta ja henkilöstön riittä-
vyyttä mitattiin viisiportaisilla Likert-asteikollisilla kysymyksillä ja väittämillä, joissa arvo 1 edusti 
kielteisintä ja arvo 5 myönteisintä toteutumista, tehostumista ja näkemystä. Myös oppilaiden ja 
opiskelijoiden kyselyissä käytettiin pääosin viisiportaisia Likert-asteikkoja vastausvaihtoehtoina. 

Kahden muuttujan välisiä riippuvuuksia tarkasteltiin khiin neliö -testillä. Kahden ryhmän väliset 
keskimääräiset keskiarvoerot analysoitiin t-testillä ja usean ryhmän väliset erot yksisuuntaisella 
varianssianalyysillä. Raportissa on esitetty erot, mikäli ne ovat olleet tilastollisesti erittäin mer-
kitseviä (p < 0,001). Keskiarvoerojen tulkintaperusteet on esitetty taulukossa 2.

TAULUKKO 2. Keskiarvoerojen tulkintaperusteet

Keskiarvoero Tulkinta
alle 0,25 pieni ero
0,25–0,99 kohtalainen ero
yli 1 suuri ero
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Arvioinnin keskeisenä tavoitteena oli tarkastella oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomaa mahdollista 
muutosta ja tehostumista opiskeluhuollossa. Tehostumisasteeseen laadittiin harkinnanvaraiset 
rajat. Raportissa käytetyt tehostumistasojen luokitukset ovat seuraavat:

alle 30 % = hyvin vähän tehostumista

30 % – 50 % = vähän tehostumista

50 % – 70 % = kohtalaisesti tehostumista

70 % – 90 % = paljon tehostumista

yli 90 % = erittäin paljon tehostumista

Kaikissa arviointilomakkeissa oli avokysymyksiä. Ne luokiteltiin sisällönanalyysillä. Vastauk-
sista pyrittiin erottamaan tarkasteltavan asian kannalta keskeiset vastaukset. Laajoissa oppilas- 
ja opiskelija-aineistoissa taustamuuttujaeroja tarkasteltiin kesiarvojen ja prosenttiosuuksien 
erojen suuruudella. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien 
opiskeluhuolto-osuuksista tarkasteltiin, sisältävätkö ne opetussuunnitelmien perusteissa esitetyt, 
suositellut paikalliset sisällöt. Tarkastelluille sisällöille tehtiin kyllä–ei-luokittelut.



35

3 
Opiskeluhuollon  

ohjausryhmät

Opiskeluhuollon ohjausryhmän kyselyyn vastasi 264 ryhmää. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
lisäsi opiskeluhuollon ohjausryhmien opiskeluhuoltotyön suunnitelmallisuutta, selkeytti eri 
toimijoiden vastuita, jäsensi ja tehosti opiskeluhuollon toimintaa, paransi opiskeluhuollon 
jatkumoa esiopetuksesta toiselle koulutusasteelle asti sekä teki opiskeluhuollosta moni-
alaisemman kokonaisuuden. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myönteisiä vaikutuksia ovat myös lasten ja nuorten vai-
kutusmahdollisuuksien paraneminen kouluissa, oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden 
lisääntyminen yhteisöllisessä opiskeluhuollossa, kotien ja koulujen välisen opiskeluhuollol-
lisen yhteistyön lisääntyminen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden tietosuojan ja avunsaannin 
paraneminen. Enin osa (86,7 %) opiskeluhuollon ohjausryhmistä oli osittain tai täysin samaa 
mieltä siitä, että oppilaat ja opiskelijat saavat opiskeluhuollon palvelut oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain asettamien määräaikojen puitteissa. Ohjausryhmät arvioivat opiskeluhuollon 
kokonaistilan olevan selkeästi parempi oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen 
kuin sitä ennen.

Kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuus on parantunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
myötä. Lääkäreitä ja psykologeja on kuitenkin edelleen paikoin riittämättömästi. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki toi mukanaan paljon hyvää, mutta edelleen opiskeluhuol-
lossa on useita kehittämiskohteita. Opiskeluhuollon ohjausryhmien vastausten perusteella 
kehittämistä on esimerkiksi opetuksen järjestäjän toteuttamassa koulujensa opiskeluhuollon 
seurannassa ja arvioinnissa (esim. palautteen keräämisen useus ja kerätyn palautetiedon hyö-
dyntäminen), huoltajien ja koko kouluyhteisön osallisuuden tehostamisessa yhteisöllisessä 
opiskeluhuollossa, turhien esteiden poistamisessa viranomaisten välisestä opiskeluhuollolli-
sesta yhteistyöstä sekä opiskeluhuoltorekistereiden ja kirjaamiskäytänteiden kehittämisessä. 
Myös yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamisessa on paikoin kehittämistä. Esimerkiksi 
oppilaiden ja opiskelijoiden suostumusten ja kirjallisten lupien pyytäminen toteutuu pai-
koin huonosti. Osa ohjausryhmistä ilmaisi oppilas- ja opiskelijahuoltolain aikarajavaateiden 
toteutuvan huonosti. 
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Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain kauaskantoisempien tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten korjaavien toimenpiteiden, lasten perheneuvolan palveluiden tarpeen, lastensuojelun 
tarpeen, lasten mielenterveyspalveluiden tarpeen sekä lasten sosiaalipalveluiden tarpeen 
vähenemiseksi, on vielä paljon tehtävää. Hieman yli puolet opiskeluhuollon ohjausryhmistä 
oli osittain tai täysin samaa mieltä, että oppilas- ja opiskelijahuoltolailla ei ole saatu aikaan 
taloudellisia säästöjä.

3.1 Taustatiedot

Opiskeluhuollon ohjausryhmän kyselyyn vastasi 261 (69,9 %) opetuksen tai koulutuksen järjestä-
jää. Vastauksia on kuitenkin 264, sillä muutama järjestäjä vastasi erikseen esi- tai perusopetuksen 
tai lukiokoulutuksen osalta. Näin oli mahdollista toimia, mikäli opiskeluhuollon toteutuksessa 
oli paljon eroa kouluasteittain. Pääsääntöisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjien vastaukset 
sisälsivät useamman koulumuodon näkemyksiä opiskeluhuollosta, sillä arviointiin osallistuneista 
opiskeluhuollon ohjausryhmistä noin puolet (52,1 %) antoi yhteisen vastauksen esi- ja perus-
opetuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Ohjausryhmän vastauksista 179 käsitteli esiopetusta, 255 
perusopetusta ja 170 lukiokoulutusta. 

Arviointiin osallistuneiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien opetuskieli oli pääsääntöisesti 
suomi (81,9 %). Sekä suomi että ruotsi olivat opetuskielenä 12 prosentilla ja pelkästään ruotsi 
kahdella prosentilla järjestäjistä. Järjestäjistä 42 prosenttia oli maaseutumaisista kunnista, 40 
prosenttia kaupunkimaisista kunnista ja 18 prosenttia taajaan asutuista kunnista. Arviointiin 
osallistuneiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien taustamuuttujat on koottu taulukkoon 3.
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TAULUKK0 3. Arviointiin osallistuneiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien vastaukset 
taustamuuttujittain

Taustamuuttuja Luokat n %
Opetuskieli suomi 212 81,9

ruotsi 5 1,9
suomi ja ruotsi 31 12,0
suomi tai ruotsi ja jokin muu kieli 11 4,2
yhteensä 259 100,0

Kuntamuoto kaupunkimainen kunta 104 39,7
taajaan asuttu kunta 47 17,9
maaseutumainen kunta 111 42,4
yhteensä 262 100,0

AVI-alue Etelä-Suomi 81 30,9
Lounais-Suomi 39 14,9
Itä-Suomi 36 13,7
Länsi- ja Sisä-Suomi 63 24,1
Pohjois-Suomi 28 10,7
Lappi 15 5,7
yhteensä 262 100,0

Omistajatyyppi kunta 205 78,3
kuntayhtymä 5 1,9
yksityinen 48 18,3
valtio 4 1,5
yhteensä 262 100,0

3.2 Ohjausryhmän toiminta ja toimintaperiaatteet

Opiskeluhuollon ohjasryhmän lukuvuosittaisten kokoontumiskertojen määrä vaihteli paljon 
(0–35). Tavanomaisimmin (36,0 %) kokoontumiskertoja oli lukuvuodessa kaksi. Myös opiskelu-
huollon ohjausryhmien kokoonpanoissa oli paljon vaihtelevuutta. Useimmiten opiskeluhuollon 
ohjausryhmään kuului opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, eri kouluasteiden edustajat, psykologi, 
kuraattori ja terveydenhoitaja. Lääkärin, vastaavan kuraattorin, ammatillisen koulutuksen edus-
tajan ja eri yhteistyötahojen osuudet ohjausryhmissä jäivät vähäisiksi. Myös kyselyyn vastannei-
den ohjausryhmien kokoonpanoissa oli vaihtelua. Yleisimmin vastaajaryhmässä oli opetuksen 
järjestäjän ja perusopetuksen edustajat. 
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3.3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset 
opiskeluhuollon tehostumiseen

3.3.1 Suunnittelu ja toteutus

Opiskeluhuollon ohjausryhmistä lähes kolme neljäsosaa arvioi oman toimintansa suunnitelmal-
lisuuden tehostuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä (kuvio 4). Hieman reilu neljännes 
vastaajista koki toiminnan pysyneen ennallaan. 

Pysynyt ennallaan 
27 % 

Tehostunut 
58 % 

Tehostunut 
merkittävästi 

15 % 

KUVIO 4. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus opiskeluhuollon ohjausryhmän työn 
suunnitelmallisuuteen (n = 245)

Moni opiskeluhuollon suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä asia on tehostunut oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain myötä. Esimerkiksi opiskeluhuollon toimintatapojen ja käytänteiden kehit-
täminen on tehostunut paljon (kuvio 5). Yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestäminen, yhteisten 
tavoitteiden asettaminen koulujen opiskeluhuollolle, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen 
sekä monialaisen ja -ammatillisen yhteisyön periaatteista sopiminen ovat esimerkkejä teemoista, 
joissa tehostuminen on ollut kohtalaista. Usean väittämän kohdalla ohjausryhmät totesivat, että 
tehostumista ei ole tapahtunut tai muutos on ollut jopa heikentymisen suuntaan. Esimerkiksi 
osallistuminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen, yhteistyön tekeminen 
lasten, nuorten ja perheiden palveluja tuottavien tahojen kanssa, opetuksen järjestäjän koulujen 
opiskeluhuollon seuranta ja arviointi, sopiminen opiskeluhuoltoon liittyvästä yhteistoiminnasta 
eri tahojen kanssa, koulukohtaisten opiskeluhuoltoryhmien toiminnan ohjaaminen sekä riittävien 
opiskeluhuoltopalvelujen saatavuuden turvaaminen ovat asioita, joissa toiminta on joko pysynyt 
ennallaan tai heikentynyt yli puolella vastaajista. 
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Ohjausryhmän opiskeluhuollon suunnittelun ja toteutumisen muutosta tarkasteltiin tausta-
muuttujittain. Ristiintaulukointi ei osoittanut tilastollisesti merkitseviä eroja. Sen sijaan vasta-
usten keskiarvoja (1–5: 1 = Heikentynyt merkittävästi, 2 = Heikentynyt, 3 = Pysynyt ennallaan, 4 = 
Tehostunut, 5 = Tehostunut merkittävästi) tarkasteltaessa havaitaan yhteisöllisen opiskeluhuollon 
järjestämisen tehostuneen eniten kaupunkimaisissa kunnissa ja vähiten maaseutumaisissa kun-
nissa. Ero on keskiarvoluokittelun mukaan kohtalainen, mutta tilastollisesti erittäin merkitsevä 
(kaupunkimaiset kunnat ka 3,9 ja maaseutumaiset kunnat ka 3,6; p < 0,001). 
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KUVIO 5. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoma muutos ohjausryhmän suunnittelun ja 
toteutuksen kokonaisuuteen (n = 236–254)
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Noin 12 prosenttia (n = 31) opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä pohti syitä, miksi opiskeluhuollon 
suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät asiat (kuvio 5) ovat heikentyneet lain myötä. Haasteelli-
seksi koettiin muun muassa oppilas- ja opiskelijahuoltolain tulkinnanvaraisuus, opiskeluhuoltoa 
koskevan lainsäädännön laajuus, henkilöstön vaihtuvuus ja oppilaiden tuen tarpeen kasvu, kuten 
seuraavista kommenteista havaitaan:

Lain tulkinnanvaraisuus. Heikentänyt ja vaikeuttanut yhteistyön tekemistä koulun, kodin ja yh-
teistyötahojen kanssa.

Eri ammattiryhmien toiminnan perusteena oleva lainsäädäntö on aiheuttanut monenlaisia tulkintoja 
siitä, mitä tietoja kukin ammattiryhmä saa oman tai toisen hallinnonalan lainsäädännön nojalla 
toiselle antaa. Perusopetuslain 41 § antaa opetuksen järjestäjälle oikeuden saada opetuksen järjes-
tämiseksi välttämättömät tiedot, mutta kuka linjaa, mikä tieto esimerkiksi sosiaalityön palveluista 
on opetuksen järjestämiseksi välttämätöntä.

Yhteistyötahoja tullut lisää. Yhteisen ajan sopiminen tapaamisille on vaikeaa. Samoin henkilöstön 
vaihtuvuus hidastuttaa asioita käytännön tasolla. Joillakin yhteistyötahoilla on vahva näkemys, kuin-
ka he itse hoitavat asioita. Perusopetuslaki on osalle vierasta. Koulutusta tarvitaan, jotta yhteistyö 
sujuu eri hallinnon alojen kesken.

Oppilasmäärä ja tuen tarpeet kasvaneet enemmän kuin resurssit.

Myös ohjausryhmän omaa toimintaa kritisoitiin:

Ohjausryhmän toimimattomuudesta huolimatta oppilashuollollinen työ sujuu kentällä hyvin.

Opiskeluhuollon ohjausryhmät kokivat opiskeluhuollon suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien 
asioiden toteutuvan arviointihetkellä pääsääntöisesti hyvin (kuvio 6). Yksilökohtaisen opiskeluhuol-
lon järjestämisen, monialaisen ja -ammatillisen yhteistyön periaatteista sopimisen sekä yhteisten 
tavoitteiden linjaamisen koulujen opiskeluhuollon toiminnalle koettiin toteutuvan joko hyvin tai 
täysin yli 75 prosentilla ohjausryhmistä. Heikoiten toteutui osallistuminen lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelman laatimiseen, sillä noin neljännes ohjausryhmistä vastasi sen toteutumista 
koskevaan kysymykseen joko huonosti tai ei lainkaan. Noin kymmenesosa ohjausryhmistä toi esille, 
että koulujen opiskeluhuollon seuranta ja arviointi sekä koulukohtaisten opiskeluhuoltoryhmien 
toiminnan ohjaaminen toteutuu joko huonosti tai ei lainkaan.
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KUVIO 6. Opiskeluhuollon ohjausryhmän toiminnan suunnittelu ja toteutus (n = 245–257)
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3.3.2 Yhteistyö

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) kolmannessa pykälässä mainitaan: Opiskeluhuol-
toa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä 
opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuollon 
ohjausryhmien tulikin arvioida oppilas- ja opiskelijahuoltolain mahdollista vaikutusta yli hallin-
torajojen toteutuvaan yhteistyöhön. Hieman yli puolet (51,5 %) ohjausryhmistä totesi yhteistyön 
joko tehostuneen tai tehostuneen merkittävästi, ja noin kaksi viidesosaa ryhmistä koki yhteistyön pysy-
neen ennallaan lain myötä. Viidellä prosentilla se oli heikentynyt. Syiksi heikentymiseen mainittiin 
esimerkiksi tiedonsiirtoon liittyvät ongelmat, tehtäväkuvien epäselvyys sekä resurssipula, kuten 
seuraavasta vastauksesta havaitaan: Resurssipula sosiaalitoimessa aiheuttaa toimenpiteiden riittämät-
tömyyden. Opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen ollessa eri hallinnon alaisia kokonaiskuva arjen 
työn sujumisesta puuttuu. Lupa- ja vaitiolovelvollisuuslait rajoittavat liiaksi yhteistyötä. Tieto ei kaikissa 
tapauksissa kulje riittävän hyvin.

Ohjausryhmät arvioivat myös yli hallintorajojen toteutuvan yhteistyön nykytilaa. Lähes kol-
me neljäsosaa (71,7 %) ohjausryhmistä totesi yhteistyön yli hallintorajojen sujuvan joko hyvin 
tai erittäin hyvin. Neljännes vastaajista oli kohtalaisen sujumisen kannalla. Muutamassa (1,9 %,  
n = 5) vastauksessa mainittiin huonosti sujuvasta yhteistyöstä.

Opiskeluhuollollisen ennaltaehkäisevän yhteistyön koettiin toteutuvan parhaiten nuorisotoi-
men, sosiaali- ja terveystoimen, seurakuntien ja muiden uskonnollisten järjestöjen sekä muiden 
koulujen ja oppilaitosten kanssa (kuvio 7). Heikoimmin yhteistyön koettiin toteutuvan poliisin 
kanssa. Vastaukset olivat samansuuntaiset, kun ohjausryhmät arvioivat yhteistyön muuttumis-
ta oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksesta. Ohjausryhmistä 56 (21,2 %) pohti yhteistyön 
heikentymisen syitä. Syiksi mainittiin useimmiten poliisiresurssien väheneminen (42,9 %) sekä 
henkilöstöresurssit ja henkilöstön vaihtuvuus (12,5 %). 
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KUVIO 7. Ennaltaehkäisevä yhteistyö opiskeluhuollossa – toteutuminen ja muutos (n = 195–260)

3.3.3 Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 11. pykälä käsittelee koulutuksen järjestäjän tiedot-
tamis- ja ohjausvelvollisuutta. Sitä tiedusteltiin myös opiskeluhuollon ohjausryhmiltä. Noin 75 
prosenttia vastaajista koki opiskeluhuoltoon liittyvän yleisen tiedottamisen tehostuneen oppilas- 
ja opiskelijahuoltolain myötä. Neljännes vastaajista näki tiedottamisen pysyneen samalla tasolla 
kuin ennen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantuloa. Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuudesta 
oli myös yksityiskohtaisempia kysymyksiä (kuvio 8). Niissä tehostuminen jäi pääsääntöisesti 
kohtalaiselle tasolle. Eniten tehostui oppilas- ja opiskelijahuoltolaista tiedottaminen koulujen 
ja oppilaitosten henkilöstölle (vastauksena joko tehostunut tai tehostunut merkittävästi yht. 66,6 %). 
Vähiten ovat tehostuneet toimintatavat, jos nuori jää ilman toisen asteen jatko-opiskelupaikkaa 
(33,3 %) ja toimintatavat, jos oppilas ei saavu opiskeluhuollon tapaamisiin tai terveystarkastuksiin 
(32,6 %).
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KUVIO 8. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuden 
toteutumiseen (n = 214–257)

Ohjausryhmät arvioivat myös opiskeluhuoltoon liittyvän tiedottamisen ja ohjauksen nykytilaa. 
Se todettiin pääsääntöisesti joko hyväksi tai erittäin hyväksi (kuvio 9). Noin kolmannes ohjausryh-
mistä arvioi kohtalaiselle tasolle toimintatavat, jos oppilas ei saavu opiskeluhuollon tapaamisiin 
tai terveystarkastuksiin. Lähes kolmannes ohjausryhmistä arvioi kohtalaiselle tasolle myös sen, 
miten henkilöstöä ohjeistetaan ohjaamaan opiskeluhuoltopalveluihin ne oppilaat, joiden äidinkieli 
on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. 
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KUVIO 9. Opiskeluhuollollisten asioiden tiedottamisen toteutuminen (n = 217–257)

Vanhempainillat (97,0 %) olivat keskeinen tiedotuskanava huoltajille ja tiedotustilaisuudet (69,7 %) 
opettajille sähköisen viestinnän (73,1–94,7 % sähköisestä tiedostuskanavasta riippuen) ohella. 
Ilmoitustaulu (66,3 %) piti puolestaan pintansa oppilaille välitettävien tietojen tiedotuskanavana 
sähköisten viestintämuotojen (75,0–86,0 % sähköisestä tiedostuskanavasta riippuen) ohella. Säh-
köinen viestintä koettiin myös selkeästi toimivimmaksi tiedotuskanavaksi (kuvio 10).
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KUVIO 10. Eri tiedotuskanavien toimivuus (n = 27–256, kohdan ”Muu(t)” n = 27, muiden n ≥ 210)

3.3.4 Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) painotetaan yhteisöllisen opiskeluhuollon merkitystä. 
Yhteisöllisellä toimintakulttuurilla pyritään luomaan toimintaa, jolla edistetään opiskelijoiden 
oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikusta ja osallisuutta. Lisäksi 
yhteisöllisen opiskeluhuollon tulisi pureutua oppilaitosympäristön terveellisyyden, turvallisuuden 
ja esteettömyyden edistämiseen. Olennaista on, että yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat 
kaikki opiskeluhuollon toimijat.

Opiskeluhuollon ohjausryhmien tehtävänä oli arvioida vuonna 2014 voimaan astuneen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain vaikutusta yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Monen asian koettiin pysyneen 
ennallaan (kuvio 11). Oppilaiden osallisuuden (55,0 %) nähtiin tehostuneen kohtalaisesti. Usea 
tarkasteltu asia, esimerkiksi psyykkisen terveyden edistäminen (46,4 %), opettajien osallisuus 
(46,2 %) sekä kodin ja koulun välisen yhteistyö (44,8 %), tehostui vähän. Vähiten tehostuivat 
tapaturmien ennaltaehkäisy ja muiden kouluyhteisössä työskentelevien (esim. kouluruokailu-
henkilöstön, siistijöiden ja koulusihteerin) osallisuus yhteisöllisessä opiskeluhuollossa.

Ohjausryhmän näkemyksiä yhteisöllisen opiskeluhuollon tehostumisesta tarkasteltiin taus-
tamuuttujittain. Ristiintaulukointi osoitti erityisopetuksen järjestämisen tehostuneen eniten 
Etelä-Suomen ja Lapin AVI-alueella (p < 0,001). Muilta osin eroja ei ilmennyt.

Osa ohjausryhmistä (kysymyksestä riippuen 0,4–4,1 %) koki, että joiltakin osin yhteisöllinen 
opiskeluhuolto on heikentynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon myötä. Heikenty-
mistä pohtiessaan ohjausryhmät (5,7 %, n = 15) toivat esille muun muassa sen, että huoltajilla on 
vaikeuksia päästä päiväsaikaan yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän tapaamisiin. Tämän katsottiin 
vähentävän huoltajien osallisuutta. Lisäksi esille nostettiin resurssipula ja vanhempainyhdistyksen 
toimimattomuus. Eräs ohjausryhmä mainitsi palautteessaan seuraavasti: Oppilas- ja opiskelijahuol-
tolaki jätti liian monia asioita kunnille vapaaehtoisuuden varaan, mitään sanktioita ei ole määrätty, kunnat 
olettavat asioiden olevan suositusluontoisia.
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Oppilaiden opiskelukyvyn edistäminen: 
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Kodin ja koulun välinen yhteistyö: 
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KUVIO 11. Opiskeluhuollon ohjausryhmien näkemykset oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksista 
terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin toteutumiseen kouluissa ja oppilaitoksissa  
(n = 42–254, kohdan ”Johtokuntien ja koulujen välinen yhteistyö” n = 42, muiden n ≥ 215)
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Ohjausryhmät arvioivat myös yhteisöllisen opiskeluhuollon nykytilaa. Puolet (50,2 %) ohjausryh-
mistä arvioi yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamisen onnistuneen kokonaisuudessaan hyvin. 
Reilu kymmenes (12,3 %) oli sitä mieltä, että yhteisöllinen opiskeluhuolto toteutuu erittäin hyvin. 
Noin kolmannes (36,0 %) arvioi toteuttamisen kohtalaiselle tasolle, ja muutama (1,5 %) arvioi sen 
toteutuvan huonosti. Noin 87 prosenttia ohjausryhmistä oli antanut ohjeita kouluille yhteisöllisen 
opiskeluhuollon toteuttamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toteutuu ohjausryhmien näkemysten mukaan pääsään-
töisesti joko hyvin tai erittäin hyvin (kuvio 12). Kehittämistä on erityisesti huoltajien sekä muiden 
kouluyhteisössä työskentelevien (esim. kouluruokailuhenkilöstö, siistijät tai koulusihteeri) osal-
lisuudessa yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaan.
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KUVIO 12. Opiskeluhuollon ohjausryhmien näkemykset terveellisyyden, turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin toteutumisesta kouluissa ja oppilaitoksissa (n = 42–261, kohdan ”Johtokuntien ja 
koulujen välinen yhteistyö” n = 42, muiden n ≥ 214)
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Opiskeluhuoltohenkilöstön osallistuminen koulujen ja 
oppilaitosten yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaan

Opiskeluhuollon ohjausryhmiltä kysyttiin myös näkemystä opiskeluhuoltohenkilöstön osallistu-
misaktiivisuudesta koulujensa ja oppilaitostensa yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaan. Kun 
tarkasteltiin vastausten keskiarvoja (1–5: 1 = Ei koskaan, 2 = Harvoin, 3 = Melko usein, 4 = Lähes 
aina, 5 = Aina), havaittiin, että kuraattorit (ka 4,1) olivat opiskeluhuoltohenkilöstöstä niitä, jotka 
osallistuvat koulujen yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaan aktiivisimmin (kuvio 13). Lääkä-
reitä (ka 1,7) ei yhteisöllisessä toiminnassa juurikaan näkynyt. Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen 
AVI-alueiden kouluissa psykologit osallistuivat ohjausryhmien arvioiden mukaisesti selkeästi 
useammin yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaan kuin esimerkiksi Lapin, Pohjois-Suomen 
tai Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen kouluissa.

Hieman reilu kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että kuraattoreiden ja psykologien osallistumisak-
tiivisuus koulujen yhteisöllisessä opiskeluhuollossa on lisääntynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
voimaantulon myötä. Opetushuoltohenkilöstön osallistumisaktiivisuuden koettiin pääsääntöisesti 
pysyneen samalla tasolla ennen ja jälkeen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon. Muutamat 
vastaajat (kysymyksestä riippuen 1–10 ryhmää, 0,4–4,0 %) näkivät osallistumisaktiivisuudessa 
heikentymistä. Syitä heikentymiseen pohti 11 (4,2 %) ohjausryhmää. Syiksi nähtiin erityisesti 
lisääntyneet oppilasmäärät ja resurssipula, kuten seuraavista esimerkeistä voidaan havaita:

Lain aiheuttamien resurssien heikkeneminen on heikentänyt palveluita. Työntekijöillä on enemmän 
oppilaita ja useampia oppilaitoksia vastuullaan kuin aiemmin.

Lisääntyvät oppilasmäärät ja resurssit eivät kasva samassa suhteessa.

Kun oli oma kuntayhtymän psykologi, hän osallistui toimintaan. Ostopalveluna saadaan tarvittaessa 
osallistumaan kokouksiin.
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KUVIO 13. Opiskeluhuoltohenkilöstön osallistuminen koulujen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon  
(n = 239–259) – muutos ja toteutuminen

Koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin, terveellisyyden 
ja turvallisuuden toimintamallit ja suunnitelmat

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain kuudennessa pykälässä viitataan opetussuunnitelmien mukaiseen 
opiskeluhuoltoon. Opetussuunnitelman mukaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, 
jonka avulla tuetaan muun muassa yhteisöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen 
oppimisympäristön syntymistä. Opetussuunnitelmissa (Opetushallitus 2014; 2015a, 2016a) 
puolestaan mainitaan oppilas- tai opiskeluhuoltosuunnitelmiin sisällytettävistä suunnitelmista 
(Suunnitelma lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häi-
rinnältä sekä Toiminta äkillisissä kriiseissä uhka- ja vaaratilanteissa). Edellisten lisäksi kouluilla 
ja oppilaitoksilla on muitakin opiskeluhuollossa hyödynnettäviä suunnitelmia. Ohjausryhmiltä 
selvitettiin, miten hyödyllisiksi he kokivat erilaiset koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin, 
terveellisyyden ja turvallisuuden toimintamallit sekä suunnitelmat.

Erilaisista toimintamalleista ja suunnitelmista ohjausryhmät kokivat joko hyödylliseksi tai erittäin 
hyödylliseksi muun muassa toimintaohjeet uhka- ja vaaratilanteisiin ja äkillisiin kriiseihin sekä väki-
vallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemisen toimintamallin ja poissaolojen seuraamisen, ilmoit-
tamisen ja puuttumisen toimintamallin (kuvio 14). Sen sijaan lastensuojelulain mukainen lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma 
ja tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma olivat niitä, jotka koettiin vähiten hyödyllisiksi.
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KUVIO 14. Toimintamallien ja suunnitelmien hyödyllisyys opiskeluhuollon ohjausryhmän työn 
näkökulmasta (n = 232–260)
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Lähes 65 prosenttia (n = 169) ohjausryhmistä pohti edellä mainittujen toimintamallien ja 
suunnitelmien roolia ohjausryhmän työn kannalta. Suurimmassa osassa (59,3 %) vastauksista 
nostettiin esille mallien merkitys toimintatapojen antajana, tukijana ja toiminnan selkeyttäjänä. 
Vastaukset toimintamallien ja suunnitelmien merkityksestä opiskeluhuollon ohjausryhmille 
jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Antavat toimintatavat ja struktuurit, tuovat tukea, ohjaavat, selkeyttävät ja yhdenmu-
kaistavat toimintaa (59,3 % havainnoista): 

Dessa skapar en gemensam struktur för våra skolor.

 ▪ Nostavat esiin tärkeitä asioita, helpottavat kohdentamista, lisäävät tietämystä (9,6 % 
havainnoista):

Painopisteet yhteisölliselle oppilashuollolle nousevat toimintamallien suunnitelmista ja toteutumisen 
arvioinneista.

 ▪ Tehostavat vuorovaikutusta tai työtä, auttavat arvioinnissa ja resursoinnissa, kehittävät 
työtä (6,5 % havainnoista):

Ne antavat yhdenmukaisen toimintamallin eri yksiköille ja mahdollistavat arvioinnin.

 ▪ Ovat vähemmän tärkeitä (esim. ei aikaa paneutua suunnitelmiin, ei käsitelty oh-
jausryhmässä, suunnitelmat puuttuvat tai suunnitelmien kyseenalaistaminen, 6,0 % 
havainnoista):

Hyödyllisiksi koetut suunnitelmat tukisivat työtä, mikäli ne olisivat aina ajantasaisia. Tällä hetkellä 
suunnitelmia on liikaa ja niitä ei ole päivitetty riittävän usein.

 ▪ Ovat hyviä (4,5 % havainnoista):

Erinomaisesti. 

 ▪ Ovat nimellisiä; niitä tarvitaan, kun on tilanne päällä (1,0 % havainnoista):

Osa suunnitelmista on vain nimellisiä ja ne alkavat varmasti kouluissa kiinnostaa silloin, kun on 
jokin tilanne.

 ▪ Muut vastaukset (13,1 % havainnoista):

Ohjausryhmä huomioi toimintamallit ja suunnitelmat omassa toiminnassaan. Järjestää esimerkiksi 
yhteisiä koulutustilaisuuksia.
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Ohjausryhmät olivat myös ohjeistaneet kouluja eri toimintamallien ja suunnitelmien käytöstä. 
Toimintaohjeista uhka- ja vaaratilanteisiin sekä äkillisiin kriiseihin, suunnitelmasta väkivallan, 
kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseen sekä toimintamallista poissaolojen seuraamiseen, ilmoit-
tamiseen ja puuttumiseen oli ohjeistanut yli 90 prosenttia (suunnitelmasta tai toimintamallista 
riippuen 92,4–96,4 %) ohjausryhmistä. Vähiten ohjeistusta oli annettu lastensuojelulain mukaisesta 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta (kyllä-vastauksia 64,9 %). 

3.3.5 Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Vuonna 2014 voimaantullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki toi myös muutoksia ja tarkennuksia 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 
mukaan yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluu koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, 
opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut, monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 
sekä koulutuksen järjestäjän järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Ohjausryhmät (63,3 %) kokivat yksittäiseen oppilaaseen kohdistuvan opiskeluhuollon pääsääntöi-
sesti tehostuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Noin yhdeksän prosenttia vastaajista näki 
tehostumisen olleen merkittävää. Viidenneksen (18,9 %) mukaan toiminta oli pysynyt ennallaan 
ja noin yhdeksän prosenttia koki sen heikentyneen. 

Ohjausryhmistä 57 prosenttia (n = 150) pohti syitä yksittäiseen oppilaaseen tai opiskelijaan 
kohdistuvan opiskeluhuollon muuttumiseen. Muutosta koettiin tapahtuneen muun muassa 
toiminnan tehostumisessa, selkeytymisessä ja tarkentumisessa sekä tietoisuuden lisääntymisessä 
yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. Noin viidesosa vastaajista ilmoitti, että toiminnassa ei ole 
tapahtunut positiivista muutosta tai toiminta on jopa heikentynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
voimaantulon jälkeen. Ryhmien yksilökohtaisen opiskeluhuollon muutosta käsittelevät vasta-
ukset jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Toiminta tehostunut, selkeytynyt ja tarkentunut, suunnitelmallisuus lisääntynyt, 
varhainen tuki parantunut ja tietoisuus lisääntynyt (36,2 % maininnoista):

Laki on tuonut toimintaan ryhtiä ja tavoitteellisuutta.

Asioiden käsittelyjärjestys, ohjeistukset ja seuranta ovat saaneet vakiintuneet piirteet. Kaikki tietävät 
asioiden käsittelyjärjestyksen ja käytänteet. Kaikki ohjeet on myös kirjattu ja kaikkien saatavilla 
sekä sähköisesti että paperisena.

 ▪ Toiminnassa ei muutosta, tilanne huonontunut tai monimutkaistunut, epävarmuus 
ja haasteet lisääntyneet, tiedonsiirto-ongelmat (21,3 % maininnoista):

Palveluiden järjestäminen on muuttunut haastavammaksi. Salassapitosäännösten tulkinta on vaikeaa 
ja henkilöstö on epävarmaa, miten asioiden suhteen pitäisi edetä.

Laki vaatii mietintää. Tiedonsiirron hankaloituminen (varovaisuus) ja lupakäytäntö saattavat estää 
yksilökohtaisen oppilashuollon.
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 ▪ Oppilaan ja huoltajien huomiointi sekä vaikutusmahdollisuudet parantuneet (17,8 % 
maininnoista):

Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään vain yksilökohtaisessa ryhmässä, johon oppilas on saanut 
vaikuttaa, ketä siinä on läsnä.

Oppilaan mielipidettä, opiskeluhuollon palvelujen vapaaehtoisuutta ja luottamuksellisuutta otetaan 
paremmin huomioon.

 ▪ Salassapitoasiat selkeytyneet, dokumentointi parantunut (6,3 % maininnoista):

Yksilölliseen ja monialaiseen asian käsittelyyn on kiinnitetty enemmän huomiota. Myös salassapito 
on ymmärretty ja asioiden käsittelyluvan vaatimus on tehostunut.

 ▪ Eri toimijoiden työnjako selkeytynyt, ryhmien kokoonpanot harkitumpia (4,0 % 
maininnoista):

Käsittelyyn osallistuvat henkilöt valitaan tarkemmin, osallistuvien henkilöiden määrä on vähentynyt.

 ▪ Yhteistyö lisääntynyt (2,9 % maininnoista):

Eri toimijoiden välinen yhteistyö tiivistynyt.

 ▪ Muut vastaukset (11,5 % maininnoista):

Muutoksessa paljon hyviä puolia, mutta on olemassa riski, että koulun ja oppilaan kokonaistilanne 
jää hahmottumatta, koska tapaukset eivät ole enää rehtorin tiedossa. Tapauksia voi jäädä katveeseen, 
sillä rehtori ei saa tietoa, miten asiat etenevät.

Tehostuminen on tuonut tullessaan hyvää ja kehitettävää. Asiakirjat ovat lisääntyneet. Uudet käsitteet 
ovat vaativia. Aikaisemmin perustui keskusteluihin ja vapaamuotoisiin muistioihin. Oppilas- ja opis-
kelijahuoltoon on tullut ns. muodollisuus, joka voi joskus häiritä ja saada vanhemmat varautuneeksi.

Opiskeluhuollon ohjausryhmiltä tiedusteltiin yksityiskohtaisemmin lain kolmannessa luvussa 
mainittujen (18–19 §) yksilökohtaisen opiskeluhuollon keskeisten periaatteiden toteutumisesta 
sekä mahdollisesta oppilas- ja opiskelijahuoltolain aikaan saamasta tehostumisesta niihin. Oppi-
laiden vaikutusmahdollisuudet monialaisen asiantuntijaryhmän kokoonpanoon ovat tehostuneet 
paljon, sillä ryhmistä 74 prosenttia vastaisi kyseiseen kysymykseen joko tehostunut tai tehostunut 
merkittävästi (kuvio 15). Muiden kysyttyjen asioiden tehostuminen on kohtalaisella tasolla. Noin 
neljäs tai hieman reilu kolmannes ryhmistä ilmaisi keskeisten yksilökohtaisten opiskeluhuollon 
asioiden pysyneen samalla tasolla ennen ja jälkeen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon. 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain ei koettu heikentäneen kysyttyjä, keskeisiä yksilökohtaisen opis-
keluhuollon periaatteita.
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KUVIO 15. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
toteuttamiseen (n = 233–255)

Opiskeluhuollon ohjausryhmät arvioivat myös yksilökohtaisen opiskeluhuollon nykytilaa (kuvio 
16). Noin 60 prosenttia ryhmistä oli sitä mieltä, että opiskeluhuoltoa toteutetaan aina yhteistyös-
sä oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamisessa on kuitenkin 
vielä kehittämistä, sillä lähes neljännes valitsi vastausvaihtoehdoksi joko harvoin tai ei koskaan 
kysymyksiin ”Oppilaalta pyydetään suostumus siihen, että hänen huoltajansa saavat osallistua 
oppilaan asioiden käsittelyyn” ja ”Oppilaalta kysytään kirjallinen suostumus, että hänen asiansa 
voidaan käsitellä opiskeluhuollon monialaisessa yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä”. Noin 
viidennes vastasi samoin kysymykseen ”Oppilaan kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsit-
telyyn oppilashuollon monialaisessa asiantuntijaryhmässä osallistuu tarvittaessa opiskeluhuollon 
yhteistyötahoja tai oppilaan valitsemia henkilöitä”.
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KUVIO 16. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteutuminen opiskeluhuollon ohjausryhmien mukaan 
(n = 243–261)
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3.4 Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus ja henkilöstön riittävyys

Palveluiden saatavuus ja henkilöstön riittävyys

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) keskeisenä tarkoituksena on oppilaiden ja opiskelijoi-
den tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja laadun turvaaminen. 
Esimerkiksi lain kolmannessa luvussa (15 §) annetaan yksityiskohtaiset aikamääreet psykologin ja 
kuraattorin vastaanotolle pääsemisestä. Opiskeluhuollon ohjausryhmien yksi keskeinen arvioitavien 
asioiden kokonaisuus oli oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset opiskeluhuoltopalveluiden 
saatavuuteen ja henkilöstön riittävyyteen.

Ohjausryhmät arvioivat yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden pääsääntöisesti 
pysyneen ennallaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä (kuvio 17). Kuraattoripalveluiden saatavuu-
den katsoi tehostuneen 47 prosenttia opiskeluhuollon ohjausryhmistä. Psykologipalveluiden osalta 
vastaava prosenttiosuus oli 45. Osa ohjausryhmistä arvioi saatavuuden heikentyneen, esimerkiksi 
lääkäri- (8,3 % vastasi joko heikentynyt tai heikentynyt merkittävästi) ja psykologipalveluissa (7,7 % 
vastasi heikentynyt). 
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KUVIO 17. Yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden muutos oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain myötä (n = 254–261)



60

Ohjausryhmistä 40 (15,2 %) pohti mahdollisia syitä yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalvelui-
den saatavuuden heikentymiseen. Syiksi mainittiin muun muassa riittämätön henkilömäärä, 
psykologipalvelujen saatavuus, ulkoistaminen, sote-uudistus, henkilövaihdokset, palveluiden 
keskittyminen kaupunkeihin, laajat toimenkuvat, huono lääkäritilanne, säästöt ja kysynnän li-
sääntyminen. Ryhmien vastaukset yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden heikentymiseen 
jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Henkilöstöresurssit ja -vaihdokset (58,2 % havainnoista):

Käytössämme on kunnan kautta joko kuraattori tai psykologi – ei molempia. Kuraattori on vaihtunut 
viime syksynä psykologiin. Kuraattorillekin olisi tarvetta.

Kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyivät sijaintikunnan hoidettavaksi ja ne heikentyivät merkittävästi.

 ▪ Ulkoistaminen, sote-uudistus, palveluiden keskittyminen kaupunkeihin (14,6 % ha-
vainnoista):

Palveluiden keskittyminen kaupunkeihin ja suurille paikkakunnille.

 ▪ Laajat toimenkuvat (10,4 % havainnoista):

Kuratorns arbetsuppgifter har utökats men inga tilläggsresurser har kommit.

 ▪ Opiskeluhuoltohenkilöstön useat toimipisteet (6,3 % havainnoista):

Lain aiheuttama resurssien heikkeneminen on heikentänyt palveluita. Työntekijöillä on enemmän 
oppilaita ja useampia oppilaitoksia vastuullaan kun aiemmin.

 ▪ Kysynnän lisääntyminen (6,3 % havainnoista): 

Oppilasmäärä ja tuen tarve ovat kasvaneet, työntekijämäärä ei ole kasvanut.

 ▪ Säästöt (4,2 % havainnoista):

Resursseja vähennetty kuraattori- ja psykologipalveluista kunnan säästötarpeiden johdosta.

Yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden nykyinen tarve arvioitiin muutoin suureksi, mutta 
lääkäripalveluiden kohtalaiseksi (kuvio 18). Yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus 
puolestaan koettiin kuraattori- ja terveydenhoitajapalveluissa hyväksi ja psykologi- ja lääkäripal-
veluissa kohtalaiseksi. 
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KUVIO 18. Yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden tarve ja saatavuus (n = 256–262)

Lähes viidennes ohjausryhmistä koki erityisesti lääkäreiden ja psykologien riittävyyden opiske-
luhuollossa olevan joko huonoa tai erittäin huonoa (kuvio 19). Terveydenhoitajien ja kuraattoreiden 
riittävyys arvioitiin pääsääntöiseksi joko hyväksi tai erittäin hyväksi. 
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KUVIO 19. Henkilöstön riittävyys opiskeluhuollossa (n = 257–263)
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Ohjausryhmät miettivät myös henkilöstön riittävyyttä yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa opis-
kelijoiden tarpeisiin nähden. Ryhmät kokivat opiskeluhuollon henkilöstön riittävyyden pysyneen 
keskimäärin ennallaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon myötä. Parannusta koettiin 
tapahtuneen kuraattoreiden (38,6 %) ja psykologien (39,1 %) riittävyydessä. Pieni osa vastaajista 
arvioi opiskeluhuoltohenkilöstön riittävyyden joko heikentyneen tai heikentyneen merkittävästi lain 
myötä (kuraattorien 6 %, psykologien 10 %, terveydenhoitajien 3 % ja lääkärien osalta 9 %). Ohjaus-
ryhmistä 90 (34,1 %) pohti henkilöstön riittävyyteen liittyviä haasteita. Ne ryhmiteltiin seuraavasti:

 ▪ Henkilöstön vaihtuvuus, sitoutumisongelmat ja yleisesti resurssit (23,0 % vastauksista):

Saamme terveyskeskuspsykologin, mutta emme koulupsykologian palvelua. Kuraattorit ja sosiaalityön-
tekijät ovat vaihdelleet, käytänteiden muuttuminen henkilöstövaihdosten mukana haastavat yhteistyön.

 ▪ Psykologipalveluiden riittämättömyys (21,6 % vastauksista):

Psykologin tutkimusjonot ovat yli vuoden mittaiset, psykologin ja kuraattorin aika ei riitä yhteisöl-
liseen opiskeluhuoltoon. Toisella asteella psykologipalveluita saa vain konsultoivasti (paitsi lukio). 
Päiväkotien esiopetuksen kuraattoripalvelut ovat lähinnä konsultoivaa tukea. Kuraattorin aikaa 
joutuu jonottamaan.

 ▪ Lääkäripalveluiden riittämättömyys (14,9 % vastauksista):

Skolläkaren är för sällan på plats.

 ▪ Kuraattoripalveluiden riittämättömyys (12,2 % vastauksista):

Kuraattori ja mielenterveyshoitajia eli merkkareita tarvittaisiin enemmän alakouluille.

 ▪ Aikaresurssi (esim. ei aikaa yhteisölliselle, ennaltaehkäisevälle toiminnalle tai yh-
teistyölle, 8,8 % vastauksista):

Resurssi ei riitä hoitamaan kaikkia tarpeita eri yksiköissä. Ennaltaehkäisy ei toteudu.

 ▪ Palvelutarpeen lisääntyminen (mm. ongelmien määrä ja moninaisuus) ja pitkät jonot 
(8,1 % vastauksista):

Oppilasmäärät ovat nousseet perusopetuksessa, kouluterveydenhuollossa on useita kouluja yhdellä 
työntekijällä, sijaisia ei saada poissaoloihin, kaikki koululääkärit eivät osaa riittävästi suomea.

 ▪ Terveydenhoitajapalveluiden riittämättömyys (5,4 % vastauksista):

Terveydenhoitajilla liian vähän resursseja oppilasmäärään nähden.
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 ▪ Muut vastaukset (6,0 % vastauksista):

Yhteisölliseen ja ehkäisevään työhön ei ole riittävästi aikaa. Kouluterveydenhuollon avoin vastaanotto 
riittämätöntä.

Mitoitusten mukaan kuraattori- ja psykologipalvelut riittävät. Käytännössä siirtymiset eri toimi-
paikkoihin vie aikaa ja on poissa asiakastyöstä. Samoin kirjaamiset ym. paperityöt vievät enemmän 
aikaa kuin aikaisemmin.

Osa opiskeluhuoltoryhmistä (13,6 %, n = 36) pohti, miksi opiskeluhuoltohenkilöstön riittävyys 
on heikentynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Pohdinnan tuloksena esiin nostettiin muun 
muassa seuraavat näkemykset:

Koulupsykologin toimi ei kiinnosta kunnan virkana.

Olemme joutuneet järjestämään palvelut kahdelle yksityiselle oppilaitokselle, kuten laki edellyttää. 
Se on heikentänyt kunnan omien oppilashuoltopalveluiden saatavuutta.

Henkilöstön vaihtuminen aiheuttaa tiedonkulun puutteita ja hoidon jatkuvuuteen tulee isoja ongelmia.

Oppilas- ja opiskelijamäärien kasvu, laaja ikäjakauma esiopetuksesta toiselle asteelle, kunnan tiukka 
talous sekä rekrytointivaikeudet ruotsinkielisessä opiskeluhuollossa.

Oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomat oppilaan ja opiskelijan oikeudet toteutuivat 
ohjausryhmien arvioiden mukaisesti pääsääntöisesti lähes aina (kuvio 20). Ainoastaan yhdessä 
vaihtoehdossa (”Mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seit-
semäntenä koulupäivänä, kun oppilas on tätä pyytänyt”) enemmistö vastaajista (54,8 %) valitsi 
vastausvaihtoehdon aina. Reilu neljännes ohjausryhmistä ilmaisi väittämien ”Mahdollisuus saada 
psykologin tai kuraattorin arvion perusteella riittävä tuki ja ohjaus opiskeluun ja kehitykseen 
liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi” ja ”Pääsy terveydenhoitajan vastaanotolle 
ilman ajanvarausta” jäävän toteutuksessaan tasoille melko usein tai harvoin tai ei koskaan.
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KUVIO 20. Oppilaan oikeuksien toteutuminen opiskeluhuollossa (n = 256–261)

Ohjausryhmät arvioivat myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomia muutoksia 
opiskeluhuollon palveluiden saatavuuteen liittyvissä erityistarpeissa. Ohjausryhmät näkivät, että 
erityistarpeiden huomioon ottaminen on pysynyt pääsääntöisesti ennallaan. Noin neljännes arvioi 
erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden palveluiden saatavuuden tehostuneen. Erityistarpeiden 
saatavuuden tehostumisen niiden oppilaiden kohdalla, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi 
tai ruotsi, allekirjoitti viidennes vastaajista.

Lisäksi ohjausryhmät pohtivat opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuteen liittyvien erityistarpeiden 
nykytilaa. Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla erityistarpeita nähtiin olevan pääsääntöisesti 
jonkin verran (45,4 %) tai paljon (34,9 %). Oppilailla, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai 
ruotsi, oli erityistarpeita vaihtelevasti: ei lainkaan (11,4 %), vähän (28,6 %), jonkin verran (41,8 %), 
paljon (13,6 %) tai erittäin paljon (4,5 %). Niitä esiintyi tavanomaisemmin kaupunkimaisissa ja taa-
jaan asutuissa kunnissa maaseutumaisiin kuntiin verrattuna (p < 0,001). Vastaajista 116 (43,9 %) 
yksilöi opiskeluhuollon erityistarpeita. Ne jaoteltiin seuraavasti: 



65

 ▪ Lisääntynyt tarve palveluille, resurssipula (26,7 % vastauksista):

Pienten lasten pahoinvointi on lisääntynyt, ja tuen tarve on moninaistunut.

 ▪ Erikoissairaanhoito- ja erityispalvelut, vaikea saada palveluita, pirstaleinen järjestelmä 
(20,4 % vastauksista):

Lastenpsykiatrin palveluille olisi kova tarve, kun erikoissairaanhoitoon on kuukausien jonot.

 ▪ Kieliongelmat, tulkkitarve, maahanmuuttajat (15,6 % vastauksista):

Paikkakunnalla on paljon turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajataustaisia oppilaita. 
Palvelujen tarjoaminen, kun yhteinen kieli puuttuu, on haastavaa. Olemme käyttäneet kalliita 
tulkkipalveluja. Erityisen tuen oppilaiden oh-palvelut myös välillä haasteellisia järjestää.

Ruotsinkielisten opetus on ostettu naapurikunnasta. Oppilashuoltopalveluiden tarpeesta ja laajuudesta 
sekä palveluiden saatavuudessa on ollut paljon haasteita.

 ▪ Oppilaiden ja opiskelijoiden psyykkinen oireilu (8,8 % vastauksista):

Psyykkinen oireilu, keskittymis- ja tarkkaavuuspulmat ja tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen tarve 
lisääntynyt. Lääkäreitä ja psykologeja tarvittaisiin enemmän. Myös kuraattorit ja terveydenhoitajat ovat 
hyvin työllistettyjä. On paljon psyykkisesti huonovointisia oppilaita ja opiskelijoita, joiden asiat vievät 
paljon aikaa. Yhteisölliselle työlle ei jää riittävästi aikaa etenkään psykologeilla ja terveydenhoitajilla.

 ▪ Moniongelmaisuus, perheiden ongelmat, lastensuojelutarve (6,1 % vastauksista):

Koulun toimintaympäristö on vaativa. 30 % oppilaista kuuluu erityisen ja tehostetun tuen piiriin. 
Lastensuojelun asiakkuuksia alueellamme on keskimääräistä enemmän. 30 % äidinkieli on muu 
kuin suomi. Alueella vallitsee verraten matala tulo- ja koulutustaso. Nämä tekijät heijastuvat koulun 
arkeen ja nuoret tarvitsevat vankan tukiverkoston, jotta pystyisimme vastaamaan syrjäytymisen ja 
kenties jopa radikalisoitumisen haasteisiin ja lisäämään nuortemme kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 ▪ Avustajatarve, vähäinen tuki- tai erityisopetusmahdollisuus, puute erityisistä oppi-
misvälineistä (5,4 % vastauksista):

Tehostettua ohjausta. Avustajapalveluiden tarvetta. Erityisopetuksen tarvetta. Pula lääkäriresurs-
sista ja siitä seuraavat ongelmat jatkohoitoon ohjaamisprosesseissa. Koulun ulkopuolisten tukitahojen 
heikko saatavuus – selkeä resurssipula näkyy.

 ▪ Oppilaiden ja opiskelijoiden sosiaaliset haasteet, käytösongelmat (4,8 % vastauksista):

Inlärning och sociala utmaningar.

 ▪ Muut vastaukset (12,2 % vastauksista):

Poissaoloihin puuttuminen.
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3.4.1 Opiskeluhuollon resurssit

Opiskeluhuollon resursseista fyysiset tilat arvioitiin keskimäärin hyviksi (46,6 %) tai kohtalaisiksi 
(40,8 %). Myös henkilöstöresurssit jakaantuivat pääsääntöisesti hyvälle (43,5 %) ja kohtalaiselle 
(45,4 %) tasolle. Käytettävissä oleva rahamäärä ja aika painottuivat kohtalaiselle tasolle (raha 
56,0 % ja aika 59,2 %). Sama tulos havaitaan, kun tarkastellaan resurssikysymyksen vastausten 
keskiarvoja (kuvio 21). 
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KUVIO 21. Opiskeluhuollon toteuttamisen resurssit (n = 249–262)

Osa ohjausryhmistä (kysymyksestä riippuen 2,4–10,8 %, n = 6–27) havaitsi, että resurssit ovat 
vähentyneet oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen. Ryhmiä, jotka vastasivat resurs-
sikysymysten muutokseen joko vähentynyt tai vähentynyt merkittävästi oli resursseittain seuraavasti: 
fyysiset tilat (2,4 %, n = 6), raha (5,6 %, n = 14), henkilöstö (5,9 %, n = 15) ja aika (10,8 %, n = 27). 
Resurssien heikkenemistä tarkensi 29 (11,0 %) ohjausryhmää. Esille nostettiin esimerkiksi oppi-
lasmäärän kasvu, rekrytointiongelmat, kuntien kiristynyt taloustilanne ja tehtävien määrällinen 
kasvu, kuten seuraavat esimerkit osoittavat:

Sama henkilöstömäärä hoitaa enemmän tehtäviä (lisääntyneet velvoitteet).

Kun byrokratia lisääntyy, mutta resurssit pysyvät samana, aika kuluu papereihin oppilastyön si-
jaan. Papereissa on päivämäärä, ihmisissä ei, ja asia ei näytä vaivaavan korkean tason päättäjiä 
juhlapuheita lukuunottamatta.
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Opiskelijamäärän kasvu ja jatkuva työn muutoksen hallinta.

Lain aiheuttama resurssien heikkeneminen on heikentänyt palveluita. Työntekijöillä on enemmän 
oppilaita ja useampia oppilaitoksia vastuullaan kuin aiemmin.

3.5 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikuttavuus

Hallituksen esityksessä eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (HE 67/2013 vp) oli useita laille annettuja tavoitteita. Hallituksen esityksen pohjalta 
laadittiin kysymyspatteristo lain tavoitelluista vaikutuksista. Kysymykset kohdennettiin oppi-
las- ja opiskelijahuoltolain tuomiin vaikutuksiin yhteiskunnan, viranomaisten, lasten ja nuorten, 
palveluiden saatavuuden ja riittävyyden sekä yleisesti opiskeluhuollon kokonaisuuden kannalta. 
Opiskeluhuollon ohjausryhmiä pyydettiin arvioimaan lain vaikutuksia opiskeluhuoltoon viisi-
portaisella Likert-asteikolla (ovatko he samaa tai eri mieltä esitetyistä väittämistä).

3.5.1 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Ohjausryhmien (89,5 %) mielestä opiskeluhuolto tukee opettajien tekemää kasvatus- ja opetus-
työtä (kuvio 22). Lähes kolme neljäsosaa ohjausryhmistä koki, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
selkeytti opiskeluhuollon eri toimijoiden vastuita. Yli 70 prosenttia oli sitä mieltä, että opiskelu-
huollon toiminta jäsentyi entistä paremmin oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Lisäksi enem-
mistö opiskeluhuollon ohjausryhmistä koki lailla olleen positiivista vaikutusta opiskeluhuollon 
johtamiseen ja koordinointiin. Noin kaksi kolmasosaa ohjausryhmistä allekirjoitti väittämän 
”Opiskeluhuollon painopiste on siirtynyt varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään työhön”.

Ohjausryhmistä noin 40 prosenttia oli sitä mieltä, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ei ole 
poistanut turhia esteitä viranomaisten tekemästä, opiskeluhuoltoon liittyvästä yhteistyöstä. Vii-
dennes ohjausryhmistä oli puolestaan sitä mieltä, että opiskeluhuollon painopiste ei ole siirtynyt 
yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta yhteisölliseen. Sama määrä ohjausryhmistä oli sitä mieltä, 
että eri hallinnonalojen välinen tiedonsiirto ei ole parantunut lain myötä. 
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KUVIO 22. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset viranomaisten toimintaan (n = 260–263)

3.5.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Ohjausryhmät pohtivat myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ky-
selylomakkeessa oli kymmenen väittämää kyseisestä aiheesta. Enin osa ohjausryhmistä valitsi 
vaihtoehdoksi joko osittain samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väittämiin, jotka kohdentuivat 
opiskeluhuoltokokonaisuuden monialaistumiseen, opiskeluhuoltotyön tehostumiseen ja opis-
keluhuollon jatkumon paranemiseen esiopetuksesta aina toiselle asteelle, lukiokoulutukseen tai 
ammatilliseen koulutukseen (kuvio 23). Ohjausryhmien näkemykset hajaantuivat opiskeluhuollon 
tuloksellisuudesta siten, että puolet vastaajista oli väittämän ”Opiskeluhuollon tuloksellisuus on 
lisääntynyt” kanssa samaa mieltä, kymmenesosa eri mieltä ja lähes 40 prosenttia ei osannut sanoa 
kantaansa. Samoin taloudellista säästöä käsittelevä kysymys jakoi mielipiteitä; yli puolet vastaajista 
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oli väittämään ”Laki on tuonut opiskeluhuoltoon taloudellista säästöä” nähden päinvastaisella 
kannalla, vain muutama prosentti vastaajista allekirjoitti väittämän ja yli 40 prosenttia ei osannut 
ottaa kantaa säästökysymykseen.

Yli 70 prosenttia ohjausryhmistä oli sitä mieltä, että oppilas- ja opiskelijahuoltolailla ei ole saatu 
aikaan oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden, sosiaalipalveluiden, perheneuvolan 
palveluiden tai lastensuojelun tarpeen vähenemistä. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista koki, että 
opiskeluhuollon korjaavat toimenpiteet eivät ole vähentyneet lain myötä.
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KUVIO 23. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain yhteiskunnalliset vaikutukset (n = 259–263)
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3.5.3 Vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Lähes 90 prosenttia ohjausryhmistä arvioi opiskeluhuollon tukevan perheiden tekemää kasva-
tustyötä (kuvio 24). Lähes samansuuruinen (86,6 %) vastausjoukko oli sitä mieltä, että lasten 
ja nuorten vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet kouluissa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
vaikutuksesta. Oppilaiden osallisuuden yhteisöllisessä opiskeluhuollossa katsottiin myös pää-
sääntöisesti lisääntyneen (73,3 % ohjausryhmistä oli väittämän kanssa joko osittain tai täysin samaa 
mieltä). Ohjausryhmät (72,3 %) olivat myös sitä mieltä, että opiskeluhuoltoon liittyvä yhteistyö on 
lisääntynyt kotien ja koulujen kesken. Sen sijaan väittämää ”Oppilaiden hyvinvointi on parantu-
nut” ohjausryhmät eivät yksimielisesti allekirjoittaneet – ainoastaan kaksi viidesosaa vastaajista 
oli väittämän kanssa joko osittain tai täysin samaa mieltä.
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KUVIO 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset lapsiin ja nuoriin (n = 260–263)

3.5.4 Vaikutukset opiskeluhuollon kokonaisuuteen

Ohjausryhmät (84,4 %) kokivat, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on parantanut oppilaiden tie-
tosuojaa (kuvio 25). Myös opiskeluhuollon suunnitelmallisuuden katsottiin lisääntyneen (79,7 % 
ryhmistä oli väittämän kanssa joko osittain tai täysin samaa mieltä). 
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KUVIO 25. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset opiskeluhuollon kokonaisuuteen  
(n = 261–263)

Noin neljäsosa vastaajista toi esille, että opiskeluhuoltorekisterit eivät ole tulleet toimivammiksi, 
opiskeluhuoltolainsäädäntö ei ole selkeytynyt, käytänteet oppilashuoltokertomusten kirjaami-
sessa eivät ole selkeät, henkilötietoja käsittelevät säädökset opiskeluhuollossa eivät ole selkeät ja 
opiskeluhuollon käsitteet eivät ole selkeytyneet oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Ohjaus-
ryhmistä 50 (18,9 %) pohti tarkemmin opiskeluhuoltorekistereiden käytön ongelmia. Hieman 
vajaa kolmannes vastauksista käsitteli sähköisen järjestelmän tai arkistoinnin puuttumista. Reilu 
neljäsosa ryhmistä mainitsi kirjavat käytänteet tai yhtenevän ohjeistuksen puuttumisen. Vastaukset 
opiskeluhuoltorekistereiden käytön ongelmista ryhmiteltiin seuraavasti:

 ▪ Sähköinen järjestelmä tai arkistointi puuttuu (30,6 % vastauksista):

Sähköinen arkistointi puuttuu – nykyinen toimintamalli yksittäisen oppilaan asioiden arkistoinnin 
osalta pirstaleista.

 ▪ Ohjeistus puuttuu, erilaiset rekisteröintikäytänteet (27,8 % vastauksista):

Ohjaus epäselvää tai puutteellista. Ohjeistus pitäisi olla eksaktia, nyt asioita tulkitaan paikallisesti.

Koska valtakunnallista sähköistä pohjaa ei ole käytössä, kirjaamiskäytänteet erilaisia riippuen 
siitä kuka kirjaa.
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 ▪ Tiedonkulun, tietosuojan, tietohallinnan tai arkistoinnin ongelmat (11,1 % vastauksista):

Tiedonkulun ongelma on lisääntynyt huomattavasti. Aiemmin tieto kulki todella paljon paremmin, 
nyt sotepuoli ei kerro mitään, mutta opettajat pyrkivät kertomaan ja ilmaisemaan huolen aiempaa 
selkeämmin.

Ei jatkumoa, ei yhteistä järjestelmää, tietohallinnan ja arkistoinnin ongelmat suuret.

 ▪ Monimutkaisuus, useat kirjauspaikat (11,1 % vastauksista):

Useilla toimijoilla (terveydenhuolto, psykologit, kuraattorit) on omat asiakasrekisterinsä. Oppilas-
kohtaista rekisteriä ei synny, vaan se on hajallaan eri toimijoilla. Kun kukaan em. henkilöistä ei 
ole paikalla, vaan on kyse esim. koulun eri opetushenkilöiden kokouksesta, syntyy ongelma, minne 
kirjataan? Mikä on rekisteri tuolloin? Kenellä käyttöoikeudet? Kuka pitää yllä opiskelijarekisteriä? 
Vastuuhenkilöt eri kokoonpanoissa vaihtuvat. Opettajakunnalla ei ole olemassa rekisteriä, jonne 
kirjaukset tehdään.

 ▪ Rekisterinpitoon liittyvät käytänteet (11,1 % vastauksista):

Vem får använda? Vem kommer åt dem? Skall varje kommun utveckla egna?

 ▪ Muut vastaukset (8,3 % vastauksista):

Opiskeluhuoltokertomuksia ei tehdä systemaattisesti ja lain tulkinnan takia (oppimisen ja kasvun tuki 
ei kuulu opiskeluhuoltolakiin) on epätietoisuutta, mitkä asiat ovat opiskeluhuollollisia vs. oppimisen 
tukea. Siksi kertomuksia ei aina tehdä. Sähköinen rekisterijärjestelmä puuttuu.

Työt ovat lisääntyneet ja aikaa jää vähemmän oppilaiden kohtaamiselle.

3.5.5 Vaikutukset opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuteen ja riittävyyteen

Lähes 90 prosenttia ohjausryhmistä oli sitä mieltä, että oppilaat ja opiskelijat saavat opiskeluhuol-
topalvelut lain asettamien määräaikojen puitteissa (kuvio 26). Noin kaksi kolmasosaa vastaajista 
koki, että oppilaiden avunsaanti opiskeluhuollossa on helpottunut, varhaisen tuen turvaaminen 
sitä tarvitseville on parantunut ja opiskeluhuoltopalveluiden laatu on yhdenvertaistunut opetuk-
sen järjestäjän koulujen ja oppilaitosten kesken. Lähes kolmannes ohjausryhmistä ei kuitenkaan 
osannut ottaa kantaa viimeksi mainittuun väittämään. Reilu kolmannes ohjausryhmistä ei myös-
kään osannut sanoa, onko opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus yhdenvertaistunut opetuksen 
järjestäjän koulujen ja oppilaitosten kesken tai onko opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus tai 
lähipalveluperiaatteen toteutuminen parantunut opiskeluhuollossa oppilas- ja opiskelijahuolto-
lain voimaan astuttua. 
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KUVIO 26. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuteen ja 
riittävyyteen (n = 261–263)

3.5.6 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myönteiset vaikutukset

Ohjausryhmien tuli mainita kolme keskeisintä oppilas- ja opiskelijahuoltolain myönteistä vai-
kutusta opiskeluhuollon toteuttamiseen. Ohjausryhmistä 199 (75,4 %) pohti edellä mainittuja 
myönteisiä vaikutuksia. Noin neljäsosa vastauksista käsitteli yhteisöllisyyden, osallisuuden tai 
moniammatillisuuden lisääntymistä. Lähes saman verran (25,5 %) nostettiin esille opiskeluhuol-
lon yhdenmukaistumista ja selkeytymistä. Vastaukset oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomiin 
myönteisiin vaikutuksiin jakautuivat seuraavasti:

 ▪ Yhteistyö, osallisuus, moniammatillisuus (26,5 % vastauksista):

Vi har en regional styrgrupp som koordinerar arbetet. Mera samarbete mellan yrkesgrupperna. 
Kontinuitet i arbetet.

 ▪ Yhdenmukaisuus, selkeys (mm. systemaattisuus, suunnitelmallisuus ja seuranta, 
25,5 % vastauksista):

Opiskeluhuollon laadun tasapuolistuminen/-arvoistuminen.

Toimintatapojen selkiytyminen.
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 ▪ Ennaltaehkäisevä näkökulma, yhteisöllinen opiskeluhuolto (13,9 % vastauksista):

Koulun hyvinvointityöhön ja ennaltaehkäisevään työotteeseen on panostettu enemmän; aikaisemmin 
painopiste oli jo syntyneissä ongelmissa ja niiden ratkaisemisessa.

 ▪ Saatavuus (psykologit, kuraattorit) ja resurssit (9,5 % vastauksista):

Kuraattori- ja psykologipalveluiden laajentaminen.

 ▪ Suunnitelmat, velvoitteet, normitus (8,6 % vastauksista):

Palvelujen saatavuuden varmistaminen säädöksin.

 ▪ Yksilökohtainen opiskeluhuolto, oppilaiden oikeudet (6,5 % vastauksista):

Oppilaan tietosuojan parantuminen.

 ▪ Painoarvo opiskeluhuollolle, positiivisuus (2,3 % vastauksista):

Opiskelijahuolto tullut esiin uudella, positiivisemmalla tavalla.

Oppilashuollon tärkeys on korostunut ja siihen pyritään vaikuttamaan enemmän kuin aikaisemmin.

 ▪ Muut vastaukset (7,2 % vastauksista):

Uusien toimintatapojen kehittäminen.

3.6 Opiskeluhuollon seuranta ja arviointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (25 §) velvoitetaan koulutuksen järjestäjää arvioimaan opiske-
luhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen opiskeluhuoltoa kos-
kevaan arviointiin. Opetuksen järjestäjien tuli arvioida opiskeluhuoltonsa seurantaa ja arviointia. 
Ohjausryhmät olivat sitä mieltä, että kovin moni opiskeluhuollon arviointiin ja seurantaan liittyvä 
asia ei ollut tehostunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä (kuvio 27). Sekä mielenterveys- että 
sosiaalipalveluiden saatavuuden ja laadun seuraaminen ja kehittäminen ovat pysyneet lakia edel-
tävällä tasolla. Kohtalaista tehostumista havaittiin opiskeluhuollon seurannassa ja arvioinnissa 
(omavalvonta) ohjausryhmätasolla sekä koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon seurannassa 
ja arvioinnissa, sillä molempiin kysymyksiin hieman reilu puolet vastanneista ohjausryhmistä 
valitsi vastausvaihtoehdoksi joko tehostunut tai tehostunut merkittävästi. 
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KUVIO 27. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoma muutos opiskeluhuollon seurantaan ja 
arviointiin (n = 187–244)

Ohjausryhmät arvioivat myös opiskeluhuollon seurannan ja arvioinnin nykytilaa. Noin neljä 
viidestä ohjausryhmistä ilmaisi seuraavansa ja arvioivansa joko melko järjestelmällisesti tai järjestel-
mällisesti koulujensa ja oppilaitostensa opiskeluhuoltoa. Noin 60 prosenttia valitsi edellä mainitut 
vastausvaihtoehdot opiskeluhuollon ohjausryhmätason seurantaa ja arviointia (omavalvontaa) 
koskevaan väittämään. Sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden nykytilaa seurasi tai kehitti väit-
tämittäin viides-, neljäs- tai kolmasosa ohjausryhmistä (kuvio 28). Saman verran, tai joissakin 
väittämissä jopa enemmän, ohjausryhmistä oli sitä mieltä, että seurantaa ja kehittämistä oli joko 
harvoin tai ei lainkaan.
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KUVIO 28. Opiskeluhuollon seurannan ja arvioinnin nykytila (n = 203–258)

Ohjausryhmiltä kysyttiin myös, kuinka usein he keräävät palautetietoa opiskeluhuollosta eri ta-
hoilta (kuvio 29). Useimmin palautetta pyydettiin kuraattoreilta, terveydenhoitajilta, psykologeilta, 
koulukohtaisilta opiskeluhuoltoryhmiltä sekä rehtoreilta. Noin 40 prosenttia ohjausryhmistä 
vastasi, että he eivät pyydä lainkaan palautetta lääkäreiltä tai yhteistyötahoilta.
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KUVIO 29. Opiskeluhuoltoon liittyvän palautetiedon kysymisen useus eri tahoilta (n = 163–238)

Ohjausryhmien tuli myös arvioida, mihin he käyttävät keräämäänsä palautetietoa. Sitä käytettiin 
eniten opiskeluhuollon kehittämiskohteiden valintaan ja opiskeluhuollon henkilöstön riittävyy-
den kartoittamiseen (kuvio 30).
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KUVIO 30. Kerätyn palautetiedon hyödyntäminen (n = 234–248)

Ohjausryhmien tehtävänä oli miettiä, missä määrin he hyödyntävät kansallista tai paikallista 
vertailutietoa opiskeluhuoltotyössään. Noin 92 prosenttia ohjausryhmistä mainitsi osallistuvansa 
johonkin valtakunnalliseen seurantaan (esim. THL:n Kouluterveyskysely, TEA-viisari, WHO:n 
koululaistutkimus, MOVE-testaus, KiVa Koulu -kysely tai Koulujen hyvinvointiprofiili) ja myös 
hyödyntävänsä arvioinnista saatavaa tietoa. Paikallisiin seurantoihin (mm. laajojen terveystarkas-
tusten yhteenvedot ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset) osallis-
tumisesta ja siitä saatavan tiedon hyödyntämisestä mainitsi noin 86 prosenttia ohjausryhmistä. 
Erilaisiin tyytyväisyyskyselyihin ja itsearviointeihin ilmoitti osallistuvansa ja niistä saatuja tietoja 
hyödyntävänsä noin 84 prosenttia ohjausryhmistä. Ohjausryhmät olivat pääsääntöisesti (65,8–
78,9 % kysymyksestä riippuen) sitä mieltä, että erilaiset valtakunnalliset ja paikalliset seurannat, 
tyytyväisyyskyselyt, itsearvioinnit ja muut seurantamenetelmät soveltuvat joko hyvin tai erittäin 
hyvin opiskeluhuollon käyttöön. Opetuksen järjestäjän näkökulmasta tärkeimpiä opiskeluhuollon 
indikaattoreita ja vertailutietoja olivat ohjausryhmien (70,8 %, n = 187) mielestä seuraavat:

 ▪ Kouluterveys-kysely, koulujen hyvinvointiprofiili (25,8 % vastauksista)

 ▪ Paikalliset seurannat, palvelujen saatavuuden ja tuen tarpeen arvioinnit, itsearvioinnit, 
asiakaskyselyt ja palautteet (25,5 % vastauksista)

 ▪ KiVa Koulu -kysely (9,9 % vastauksista)
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 ▪ TEA-viisari (4,3 % vastauksista)

 ▪ Poissaolot (4,1 % vastauksista)

 ▪ Laajat terveystarkastukset (3,6 % vastauksista)

 ▪ Kustannukset, aikarajaseurannat (2,3 % vastauksista)

 ▪ Muut vastaukset (24,5 % vastauksista), esimerkiksi oppilashuoltohenkilöstön saatavuus ja 
oppilaiden osallisuus.

3.7 Opiskeluhuollon valtakunnallinen ohjaus 

Ohjausryhmät arvioivat myös, miten valtakunnallinen ohjaus (esim. OPH ja THL) on tukenut 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa opetuksen järjestäjän osalta. Enin osa (55,1 %) 
ohjausryhmistä arvioi tuen kohtalaiselle tasolle (kuvio 31). Ryhmistä noin 16 prosenttia oli sitä 
mieltä, että valtakunnallinen ohjaus oli tukenut joko huonosti tai erittäin huonosti oppilas- ja opis-
kelijahuoltolain toimeenpanoa. Ohjauksen arvioi hyvälle tasolle noin 30 prosenttia vastaajista.

Erittäin huono 
2 % 

Huono 
14 % 

Kohtalainen 
55 % 

Hyvä 
29 % 

KUVIO 31. Valtakunnallisen ohjauksen tuki opetuksen järjestäjille oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
toimeenpanossa (n = 247)
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Ohjausryhmät pohtivat myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomien velvoitteiden toteutumista. 
Ryhmien vastaukset jakautuivat lähes puoliksi; 51 prosenttia ohjausryhmistä vastasi ei ja 49 pro-
senttia vastasi kyllä kysymykseen ”Onko oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomien velvoitteiden 
toteuttamisessa ollut hankaluuksia opiskeluhuollossanne?” Hankaluuksia kokeneita ohjausryhmiä 
oli 126. Heistä 117 analysoi tarkemmin haasteita. Noin viidesosa haasteista liittyi tiedonsiirtoon, 
rekistereihin tai salassapitoon liittyviin ongelmiin. Myös resurssipula ja palvelujen järjestämisen 
vaikeudet tulivat esille useassa vastauksessa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomien velvoitteiden 
toteutumisen haasteet jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Tiedonsiirtoon, rekistereihin tai salassapitoon liittyvät ongelmat (21,6 % vastauksista):

Valtakunnallinen opiskeluhuoltorekisteri puuttuu. – – Iso vastuu velvoitteiden toteuttamisessa on 
jäänyt paikalliselle tasolle.

Kynnys varhaiseen puuttumiseen on noussut vaikka tietoisuus on lisääntynyt. Varovaisuus on toden-
näköisesti lisääntynyt ja tämä estänee asioihin rohkeaa puuttumista.

 ▪ Resurssiongelmat (18,9 % vastauksista):

Esiopetuksen oppilashuoltopalveluiden järjestyminen ollut haasteellista (resurssien puute).

Henkilöstön vaihtuvuus, esim. kuraattorit ja psykologit, ovat aiheuttaneet katkoksen palvelujen 
saatavuudessa.

 ▪ Opiskeluhuollossa tapahtuneet muutokset, palvelujen järjestäminen (18,4 % vasta-
uksista):

Monialaisten ryhmien kokoaminen haastavaa.

Olemassa olevia toimivia rakenteita jouduttiin muuttamaan todella paljon.

 ▪ Valtakunnallinen ohjeistus, koulutuksen puute, byrokraattisuus, tietämättömyys 
(11,9 % vastauksista):

Valtakunnan ohjeistukset puuttuivat lain voimaan tullessa ja niitä odotettiin pitkään. – – Opettajat 
eivät tunne edelleenkään lakia riittävän hyvin. 

 ▪ Aikataulut, ryhmien kokoaminen, yhteistyö, tehtävänkuvat, roolit (11,4 % vastauksista):

Ajanpuute ja ryhmien päällekkäisyydet, koska samat ihmiset ja pienet yksiköt.

 ▪ Yhteisöllinen opiskeluhuolto (3,8 % vastauksista):

Yhteisöllinen opiskeluhuollon konkretisointi ja termin arkikielisyys, kyse hyvinvoinnin edistämisestä 
laajasti.
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 ▪ Aikarajavaateet (1,6 % vastauksista):

Palveluiden saatavuuden aikataulukriteerit on vaikea toteuttaa.

 ▪ Muut vastaukset (12,4 % vastauksista):

Oppilaan ja perheen näkeminen kokonaisuutena, kun asioista säädetään eri laeissa, rinnakkain-
tulkinta ja termistö.

Edelliseen kysymykseen vastanneista ohjausryhmistä 96 (76,2 %) pohti vastauksia kysymykseen 
”Miten haasteisiin pitäisi vastata valtakunnan tasolla?” Ohjausryhmät toivoivat muun muassa ajoissa 
tulevaa selkeää ohjeistusta, sähköistä kirjaamisjärjestelmää ja koulutusta opiskeluhuollollisista 
teemoista. Ohjausryhmien vastaukset valtakunnan tasolle annettuihin kehittämistoimenpiteisiin 
jakautuivat seuraavasti:

 ▪ Selkeät ohjeet ja käsitteet, tieto ajoissa (23,6 % vastauksista):

Klara strukturer och riktlinjer (konkreta) om hur och var elev- och studerandevårdsjournaler skall 
förvaras.

 ▪ Selkeät kelpoisuusvaatimukset, psykologikoulutuksen lisäys, rahoitus (18,1 % vas-
tauksista):

Valtion rahallinen tuki kunnille asiantuntijoiden palkkaukseen, oppilasrajat kuraattorien ja psy-
kologien asiakasmääriin.

 ▪ Sähköinen kirjaamisjärjestelmä, tietosuoja (16,5 % vastauksista):

Yhtenäinen sähköinen oppilashuoltoasioiden kirjaamisjärjestelmä, jossa salassapito ja turvallinen 
arkistointi toteutuisi.

Purkamalla normeja, tekemällä kaikille yhteinen sähköinen arkistointijärjestelmä esim. opiskelija-
huollon kertomuksille, pöytäkirjoille jne. Primus, Wilma vai joku muu? Lomakkeita kukainenkin 
kunta pyörittelee varmaankin miten sattuu. Jossakin ne on holvissa, jossakin lukitussa kaapissa jne.

 ▪ Koulutusta ja tiedotusta (10,2 % vastauksista):

Laajaa koulutusta ja tiedotusta edelleen.

 ▪ Toimivuutta, väljyyttä, toiminta yhden toimijan alle (5,5 % vastauksista):

Yhtenäistää opiskeluhuollon toiminta yhden toimijan alle, jolloin tieto kulkee ja palvelut yhtenäistyy.



82

 ▪ Sanktiot, velvoitteet, normit henkilöstömääriin (2,4 % vastauksista):

Sanktioimalla lain rikkominen, eli tekemällä lainsäädännöstä velvoittavaa ei suositustasoista.

 ▪ Muut vastaukset (23,7 % vastauksista):

Lain uudistaminen.

Erilaisten suunnitelmien määrä ja sisältö: montako ja millaista pitää olla yhden koulun ja 1000 
asukkaan kunnassa -> pitäisi huomioida valtakunnan tasolla hyvin erilaiset olosuhteet kun aletaan 
erilaisia suunnitelmia edellyttää.

Arviointiin ja seurantaan pitäisi liittyä myös tietoa takaisinpäin opetuksenjärjestäjille. Siitä miten 
viranomaiset ovat palautetta hyväksi käyttäneet eli vastaava ministeriötä ja lainsäädäntöä myöten 
muutama konkreettinen asia palautteena, mikä on heille ollut hankalaa tai helppoa ollut viedä eteen-
päin. Karvi toteuttaa tätä omalta osaltaan jo nyt, mutta vielä tarkemmin olisi hyvä saada palautetta 
käytännössä. Perusreferenssinä esim. nuorisotakuun ja lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen 
kunta ja opetuksenjärjestäjän tasolla.

Oppimisen ja kasvun tuki on yhdistettävä takaisin oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Tilastointiin 
liittyviä ohjeita, seurannan ja arvioinnin ohjeistusta sekä mm. opiskeluhuollon opasta tarvitaan.

3.8 Opiskeluhuollon vahvuudet, kehittämiskohteet ja hyvät käytänteet 

Ohjausryhmät arvioivat myös, millainen niiden opiskeluhuollon tila oli ennen oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain voimaantuloa sekä lain voimaantulon jälkeen. Opiskeluhuollon tilassa on tapahtunut 
muutosta parempaan suuntaan (kuvio 32), sillä useampi ohjausryhmistä arvioi opiskeluhuollon 
nykytilan joko hyväksi tai erittäin hyväksi lakia edeltävään aikaan verrattuna. 
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KUVIO 32. Opiskeluhuollon tila – ennen ja jälkeen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon  
(n = 254–258)

Opiskeluhuollon vahvuudet opiskeluhuollon ohjausryhmissä

Ohjausryhmistä 238 (90,2 %) mietti opiskeluhuoltonsa ja sen toteuttamisen vahvuuksia. Opiskelu-
huollon vahvuuksia pohtiessaan ohjausryhmät nostivat esiin muun muassa moniammatillisuuden, 
joustavuuden, toimivuuden, palvelujen saatavuuden sekä ammattitaidon. Ryhmien vastaukset 
opiskeluhuollon vahvuuksista jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Moniammatillisuus, yhteistyö, yhteisöllisyys, osallisuus (24,1 % vastauksista):

Moniammatillisen verkostoyhteistyön suuri määrä. Toimiva yhteistyö yli hallintokuntarajojen.

 ▪ Toimivuus, joustavuus, nopeus, tehokkuus, toimintatavat, toimintakulttuuri (14,7 % 
vastauksista):

Oppilashuollon järjestelyt keskitetty koordinaattorille. On tehty kirjallinen Toimintamalli oppilas-
huollon suunnitelman pohjalta.

 ▪ Ammattitaito, henkilöstö (14,2 % vastauksista):

Osaava henkilöstö, konsultointi tarvittaessa kevyestikin tarpeen mukaan ammattilaisten keskuudessa, 
halu kehittää ja rohkeus puuttua.



84

 ▪ Resurssit, saatavuus, tasaveroisuus (11,3 % vastauksista):

Palveluiden saatavuuden säännöllistyttäminen (esim kuraattorien aikatauluttaminen samoin psyko-
logien läsnäolo kouluilla aikataulutettu).

 ▪ Pienuus, sopiva koko, tuttuus (9,9 % vastauksista):

Pieni oppilasmäärä ja henkilöstömäärä aikaansaa sen, että kaikki tuntevat toisensa ja uskaltavat 
lähestyä toisiaan. Pienessä yksikössä on helppo hoitaa tiedotus hyvin.

 ▪ Suunnitelmallisuus, sitoutuminen, säännöllisyys, järjestelmällisyys (8,7 % vastauksista):

Säännölliset oppilashuoltoryhmän kokoukset, henkilöstön pysyvyys, nopea reagointikyky ja auttamaan 
valmiit aikuiset.

 ▪ Kehittämisinto, kehittämishalu (3,5 % vastauksista):

Mahdollisuus kehittää työtapoja ja oppilashuoltotyötä luovasti ja monipuolisesti.

 ▪ Muut vastaukset (13,6 % vastauksista):

Opiskeluhuollon säännöllinen arviointi ja kehittämisestä sopiminen.

Opiskeluhuollon kehittämiskohteet opiskeluhuollon ohjausryhmissä

Vahvuuksien ohella ohjausryhmät pohtivat opiskeluhuoltonsa ja sen toteuttamisen kehittämis-
kohteita. Ohjausryhmistä 228 (86,4 %) kirjasi kehittämiskohteitaan. Eniten kehittämistä nähtiin 
ennaltaehkäisevässä työssä, yhteisöllisessä työssä, varhaisessa puuttumisessa ja osallisuudessa sekä 
resursseissa. Ohjausryhmien avovastaukset opiskeluhuollon kehittämiseen ryhmiteltiin seuraavasti:

 ▪ Ennaltaehkäisevä työ, yhteisöllinen työ, yhteistyö, osallisuus, varhainen puuttuminen 
(22,3 % vastauksista):

Työn painopisteen saavuttaminen yhteisölliseen työhön.

Terveydenhuollon kiinteämpi integrointi toimintaan, yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteiden selkeyt-
täminen.

 ▪ Resurssit, saatavuus, saavutettavuus, yhdenvertaisuus (19,4 % vastauksista):

Sote-palvelut ja oppilashuoltopalvelut siirtyivät kuntayhtymään 1.1.2017 alkaen. Palvelut ovat 
pirstoutuneet, esimiehiä paljon ja vaihtuneet, moniin palveluihin pitkät jonot ja kehittäminen on 
kesken ja osin alkutekijöissään. Tämä aiheuttaa viivettä niin palveluiden saatavuuteen kuin niiden 
kehittämiseen. Lisäksi epätietoisuus oppilashuoltopalvelujen sijoittumisesta 1.1.2019 alkaen.
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 ▪ Lomakkeet, rekisterit, arviointi, seuranta (13,9 % vastauksista):

Opiskeluhuollon vaikuttavuuden seuranta ja arviointi.

 ▪ Opiskeluhuollon kokonaisuus, osaaminen, toimintatavat, rakenteet, yhtenäiset käy-
tänteet, suunnitelmallisuus (13,9 % vastauksista):

Menettelytapojen luominen koko kaupungin tasolla ns. vaikuttavuusmittariston kehittely, ohjausryh-
män näkyvämpi rooli omavalvontaosuudessa.

 ▪ Oppilaan oikeudet ja rooli, salassapito, tiedonkulku (9,8 % vastauksista):

Oppilaan oikeuksien ja rooli oppilashuollossa pitää vielä tarkentua. 

Salassapitosäännösten tulkinta ja selkiinnyttäminen.

 ▪ Toimijoiden pysyvyys, sitoutuminen, opettajien tietämys (3,5 % vastauksista):

Koulun henkilöstön perehdyttäminen oppilashuollon käytänteisiin. Opettajien oppilashuollollisen 
osaamisen kehittäminen.

 ▪ Esiopetus (1,2 % vastauksista):

Esiopetuksen oppilashuollon kehittäminen.

 ▪ Muut vastaukset (16,0 % vastauksista):

Uudistus oli erittäin sekava ja asiat muuttuivat. Meidän kunnassamme oli samaan aikaan siirto 
kuntayhtymään ja yhteisvaikutuksena tiedonkulku huonontui. Vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön 
ovat vähentyneet.

Yksityisen koulun ja kunnan yhteistyön epäselvyys.

Hyvien käytänteiden jakaminen koulujen kesken.

Opiskeluhuoltoon kehitetyt toimivat käytänteet

Yli 80 prosenttia ohjausryhmistä mainitsi kehittäneensä opiskeluhuollon ohjaamiseen, toimintaan 
tai sen toteuttamiseen liittyviä toimivia käytänteitä. Ohjausryhmistä 175 (66,3 %) kirjasi kehit-
tämiänsä toimintatapoja vastauslomakkeeseen. Kehittämistavat ja -kohteet vaihtelivat laidasta 
laitaan. Niiden luokittelu ei ollut järkevää moninaisuuden ja laajan kirjon vuoksi. Sen sijaan tässä 
yhteydessä nostetaan esiin muutamia uudenlaisia, idearikkaita käytänteitä. 

 ▪ Koulujen oman perhetyöntekijän palkkaaminen
 ▪ Tuen kaikki lomakkeet ovat sähköisessä muodossa
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 ▪ Lapset puheeksi -menetelmä
 ▪ Yhteisöllisen oppilashuoltotyön runko -mallin teettäminen
 ▪ Koko kaupungin oppilashuoltoryhmien jäsenten kehittämispäivät
 ▪ Kaikkien kaupungissa toimivien koulutuksenjärjestäjien yhteinen oppilas- ja opiskelijahuollon 

ohjausryhmä
 ▪ Yhteisöllinen oppilashuolto: toistuvat hyvinvointia tukevat teemaviikot
 ▪ Nivelvaiheopas
 ▪ Vuosittaiset tavoitteiden asettamiset ja niiden toteutumisen arviointi ja sen pohjalta toiminnan 

kehittäminen
 ▪ Hyvinvointia kaikille -käsikirja oh-toiminnan ohjenuoraksi
 ▪ Poissaolojen portaat
 ▪ Opiskeluhuollon käsikirja
 ▪ KOLA-hanke (kohdennettua ohjausta lapsen arkeen), Icehearts, Eskarikahvilat, ART- ja Somebody 

-ryhmät esiopetukseen
 ▪ Oppilashuollon ja kolmiportaisen tuen toimintapolut
 ▪ Yhteisöllinen oppilashuolto: luokittaiset palaverit, jossa mukana oppilaiden ja vanhempien edustajat
 ▪ Erilaiset mallit kuten yhteisöllinen aamupala, jossa oppilaat ja huoltajat ovat yhdessä
 ▪ Isovanhempien osallisuus yhteisöllisyyden luomisessa on lisääntynyt suunnitelmallisesti
 ▪ Ns. nopsatoiminta eli kaikki osapuolet varaavat torstaille viikoittaisen ajan kalenteriin, jolloin 

voidaan toteuttaa sellaisia monialaisia oppilashuoltoryhmiä, joissa mukana ovat myös esim. lasten-
suojelu ja perheneuvola

 ▪ Perusopetuksen yläluokkien tsemppari- ja alaluokkien psyykkaritoiminnan kehittäminen
 ▪ Oppilashuollon vuosikello
 ▪ Olemme palkanneet yhteisöpedagogin, joka kehittää ryhmien sosiaalisia taitoja draaman keinoin
 ▪ Opiskeluhuollon teemavuodet: lukuvuoden 2016–2017 teema Hyvä porukka
 ▪ Neuvotteluopas (Miten kokoan monialaisen asiantuntijaryhmän?) ja siihen liittyvä koulutus

Ohjausryhmän kyselyn lopussa ryhmillä oli mahdollista kertoa esimerkkejä, mikäli opiskeluhuol-
lon toteutuksessa on eroa esi- tai perusopetuksen tai lukiokoulutuksen välillä. Ohjausryhmistä 
61 (23,1 %) pohti eroavaisuuksia eri kouluasteiden välillä. Vastauksista nousi esiin näkemys, että 
oppilaiden ja opiskelijoiden ikäerot vaikuttavat opiskeluhuollon toteutukseen. Lisäksi mainittiin, 
että toisella asteella opiskelijoita kuullaan enemmän. Esiopetuksen ja lukion opiskeluhuollon 
nähtiin olevan vielä vaiheessa perusopetuksen opiskeluhuoltoon verrattuna. 
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4 
Esiopetuksen  
oppilashuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointiin osallistui 159 esiopetusyksiköiden 
oppilashuoltoryhmää, jotka edustivat sekä päiväkodeissa että koulujen yhteydessä toteutet-
tavaa esiopetusta.

Laki selkeytti paljon oppilashuollon eri toimijoiden vastuita, siirsi painopistettä varhaiseen 
puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään työhön, teki oppilashuollosta monialaisemman koko-
naisuuden, paransi oppilashuollon jatkumoa esiopetuksesta toiselle koulutusasteelle asti, 
tehosti oppilashuoltotyötä, lisäsi lasten vaikutusmahdollisuuksia ja oppilashuollon suun-
nitelmallisuutta sekä paransi lasten tietosuojaa. Oppilashuollon tilan joko hyväksi tai erittäin 
hyväksi arvioineiden osuus lisääntyi oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Lisäksi laki jäsen-
nytti oppilashuollon toimintaa, johtamista ja koordinointia. Esiopetuksen yksikkökohtaiset 
oppilashuoltoryhmät kokivat myös yhteistyön lisääntyneen kotien ja esiopetusyksiköiden 
kesken, tiedonsiirron parantuneen eri hallinnonalojen välillä sekä opiskeluhuoltolainsää-
dännön ja siihen liittyvien käsitteiden selkeytyneen. 

Lähes kahdella kolmasosalla esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä oli 
toiminta tehostunut lain myötä. Oppilashuoltoasioiden tiedottaminen tehostui myös pal-
jon. Yli 60 prosenttia ryhmistä koki lain tehostaneen sekä yksilökohtaista että yhteisöllistä 
oppilashuoltoa. Laki tehosti myös lasten kuulemista heitä koskevissa asioissa, erilaisten 
toimintatapojen ja käytänteiden kehittämistä sekä yhteisten tavoitteiden linjaamista esi-
opetuksen oppilashuoltoon.
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki paransi kuraattoripalveluiden saatavuutta kohtalaisesti ja 
psykologipalveluiden saatavuutta vähän. Pääsääntöisesti oppilashuoltopalveluiden saatavuus 
pysyi ennallaan. Arviointihetkellä terveydenhoitajien, kuraattoreiden ja psykologien saatavuus 
koettiin pääosin joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Saatavuudessa oli kuitenkin vaihtelua, sillä 
16–18 prosenttia ryhmistä arvioi kuraattori-, psykologi- ja lääkäripalveluiden saatavuuden 
joko huonoksi tai erittäin huonoksi. Terveydenhoitajien saatavuus oli maaseutumaisissa kunnissa 
parempaa kuin taajaan asutuissa tai kaupunkimaisissa kunnissa, muutoin taustamuuttujatar-
kasteluissa ei ilmennyt eroa. Esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät kokivat 
lasten avunsaannin helpottuneen lain myötä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki vaikutti myönteisesti useaan asiaan esiopetuksen oppilas-
huollossa. Moni asia vaatii kuitenkin vielä kehittämistä. Esiopetuksen oppilashuollon kehit-
tämiskohteita ovat esiopetuksen henkilöstön oppilashuollollisen osaamisen vahvistaminen, 
lasten, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön osallisuuden vahvistaminen yhteisöllisessä 
oppilashuollossa, lääkäri-, psykologi- ja kuraattoripalveluiden saatavuuden parantaminen, 
lähipalveluperiaatteen toteutuminen, turhien esteiden poistaminen viranomaisten oppilas-
huoltoon liittyvästä yhteistyöstä, tiedonsiirron tehostaminen, oppilashuoltorekistereiden 
toimivuuden parantaminen ja oppilashuoltokertomusten kirjaamiskäytänteiden selkeyttämi-
nen. Parantamista on myös osallistavan toimintakulttuurin kehittämisessä, oppilashuollon 
seurannan ja arvioinnin tehostamisessa sekä oppilashuoltopalveluiden saavutettavuudessa 
lain asettamien määräaikojen puitteissa. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain kauaskantoi-
sempien tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten korjaavien toimenpiteiden, lasten perheneuvolan 
palveluiden tarpeen, lastensuojelun tarpeen, lasten mielenterveyspalveluiden tarpeen sekä 
lasten sosiaalipalveluiden tarpeen vähenemiseksi, on vielä paljon tehtävää. 

4.1 Taustatiedot

Esiopetuksen yksikkökohtaiseen oppilashuoltokyselyyn vastasi 159 ryhmää. Vastaukset ovat 
sekä päiväkodin että koulun yhteydessä toimivilta esiopetusyksiköiltä. Esiopetuksen osalta ei ole 
mahdollista sanoa vastausprosenttia, sillä arvioinnin organisoijalla ei ollut etukäteistietoa ope-
tuksen järjestäjän esiopetusyksiköiden määrästä. Arviointiin osallistuneiden esiopetusyksiköiden 
opetuskieli oli pääsääntöisesti suomi (91,8 %). Ruotsinkielisiä esiopetusyksiköitä oli arvioinnissa 
mukana yhdeksän (5,7 %) ja niitä yksiköitä, joiden opetuskielenä oli sekä suomi että ruotsi, oli kolme 
(1,9 %). Arviointiin osallistuneiden esiopetusyksiköiden taustamuuttujat on koottu taulukkoon 4.
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TAULUKK0 4. Arviointiin osallistuneiden esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien 
vastaukset taustamuuttujittain

Taustamuuttuja Luokat n %
Opetuskieli suomi 146 91,8

ruotsi 9 5,7
suomi ja ruotsi 3 1,9
suomi ja jokin muu kieli kuin ruotsi 1 0,6
yhteensä 159 100,0

Esiopetuksessa olevien lasten 
lukumäärä

1–20 84 53,5 
21–50 50 31,9
51 tai enemmän 23 14,6
yhteensä 157 100,0

Esiopetuksessa olevien lasten 
lukumäärä, joiden äidinkieli on jokin 
muu kuin suomi tai ruotsi

0 72 51,4
1–2 43 30,7
3 tai enemmän 25 17,9
yhteensä 140 100,0

Esiopetuksessa olevien erityistä 
tukea tarvitsevien lasten lukumäärä

0 72 48,6
1–2 43 29,1
3 tai enemmän 33 22,3
yhteensä 148 100,0

Painotusalue kyllä 52 37,0
ei 97 63,0
yhteensä 149 100,0

Kuntamuoto kaupunkimainen kunta 55 34,6
taajaan asuttu kunta 44 27,7
maaseutumainen kunta 60 37,7
yhteensä 159 100,0

AVI-alue Etelä-Suomi 41 25,8
Lounais-Suomi 28 17,6
Itä-Suomi 21 13,2
Länsi- ja Sisä-Suomi 46 28,9
Pohjois-Suomi 13 8,2
Lappi 10 6,3
yhteensä 159 100,0

Omistajatyyppi
Yhteensä

kunta 142 89,3
yksityinen 16 10,1
valtio 1 0,6
yhteensä 159 100,0
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4.2 Oppilashuoltoryhmän toiminta ja toimintaperiaatteet

Esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät kokoontuivat tavanomaisemmin (47,7 % 
vastauksista) kaksi kertaa lukuvuoden aikana, mutta kokoontumiskertojen määrässä oli paljon 
vaihtelua (0–38). Noin 15 prosenttia ryhmistä ilmoitti vuosittaisiksi kokoontumiskerroiksi neljä, 
ja kymmenellä prosentilla kokoontumiskertoja oli vuosittain keskimäärin kolme. Esiopetuksen 
oppilashuoltoryhmään kuului yleisimmin lastentarhanopettaja (96,7 %), kuraattori, (96,3 %), 
päiväkodin johtaja (93,2 %), psykologi (91,9 %) ja terveydenhoitaja (90,5 %). Noin 60 esiopetuksen 
oppilashuoltoryhmää valitsi kyseiseen kysymykseen vastausvaihtoehdon muu(t). Tähän ryhmään 
kuului esimerkiksi seuraavia henkilöitä: rehtori, koulun johtaja, puheterapeutti ja varhaiskasva-
tusjohtaja. Ammattinimikkeet ilmaisevat, että esiopetuksen vastaukset sisältävät sekä koulujen 
että päiväkotien yhteydessä toimivien esiopetusyksiköiden näkemyksiä.

Esiopetuksen oppilashuoltoryhmistä 64 (40,3 %) vastasi huoltajien osallisuutta koskevaan kysy-
mykseen. Heistä noin 63 prosenttia ilmaisi huoltajan edustajan kuuluvan oppilashuoltoryhmään. 
Lapsia koskevaan kysymykseen vastasi 39 ryhmää (24,5 %), ja heistä noin 36 prosenttia mainitsi 
oppilasedustuksesta oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvien eri ryhmien 
prosenttiosuudet kyseiseen ryhmän vastanneiden osalta on koottu taulukkoon 5. 

TAULUKKO 5. Esiopetuksen oppilashuoltoryhmään kuuluvat henkilöt (n = 159 koko kyselyssä)

Henkilöstöryhmä Oppilashuoltoryhmään kuuluvien osuus 
kysymykseen vastanneista (%) 

Kysymykseen vastanneiden lukumäärä 
(n)

Lastentarhanopettaja 96,7 122
Kuraattori 96,3 107
Päiväkodin johtaja 93,2 117
Psykologi 91,9 99
Terveydenhoitaja 90,5 105
Muu(t) 87,3 63
Erityislastentarhanopettaja 73,4 79
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 72,7 77
Yhteistyötaho(t) 71,4 42
Huoltaja 62,5 64
Lastenhoitaja 51,9 54
Lapsi 35,9 39
Lääkäri 33,3 45
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4.3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset 
oppilashuollon tehostumiseen esiopetuksessa

4.3.1 Oppilashuollon suunnittelu ja toteutus

Esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat, miten oppilas- ja opiskelijahuolto-
laki on vaikuttanut heidän toimintaansa. Noin 60 prosenttia ryhmistä oli sitä mieltä, että ryhmän 
toiminta on tehostunut lain myötä. Kolmannes vastaajista koki toiminnan pysyneen ennallaan ja noin 
kuusi prosenttia näki toiminnassa heikentymistä. 

Esiopetuksen yksikkökohtaisilta oppilashuoltoryhmiltä myös kysyttiin, missä määrin oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki on vaikuttanut ryhmän toiminnan suunnitelmallisuuteen. Noin 80 prosenttia 
ryhmistä ilmoitti suunnitelmallisuuden lisääntyneen joko jonkin verran tai paljon. Viidennes koki 
suunnitelmallisuuden pysyneen ennallaan ja kahdella prosentilla ryhmistä se oli vähentynyt jonkin 
verran lain voimaan tulon myötä. 

Esiopetuksen oppilashuoltoryhmät arvioivat myös, miten oppilashuollon suunnitteluun ja toteu-
tukseen liittyvät asiat ovat tehostuneet oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksesta. Esiopetuk-
sen opetussuunnitelman mukaisen oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen tehostui paljon. 
Moni muukin asia, esimerkiksi oppilashuollon toimintatapojen ja käytäntöjen kehittäminen sekä 
yhteisten tavoitteiden linjaaminen esiopetuksen oppilashuollon toiminnalle, tehostui (kuvio 33). 
Vähiten tehostuivat huoltajien ja lasten osallisuuden periaatteista sopiminen sekä oppilashuollon 
seuranta ja arviointi.
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KUVIO 33. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus oppilashuollon suunnitteluun ja toteutukseen 
liittyviin asioihin esiopetuksessa (n = 125–132)
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Muutamat (kysymyksestä riippuen 1–4) oppilashuoltoryhmät kokivat oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain tuoneen heikentymistä osassa oppilashuollon suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä 
kysytyissä asioissa. Esiopetuksen oppilashuoltoryhmistä yhdeksän (5,7 %) pohti, miksi oppilas-
huollon suunnittelu ja toteutus ovat heikentyneet oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon 
myötä. Kaikissa näissä vastauksissa nostettiin esille eri asioita. Ryhmät mainitsivat muun muassa 
jäntevöityneistä salassapitosäännöksistä, seutukuntaan siirtymisestä, resurssien vähyydestä (Re-
surssien vähyys, ihmisten erilaiset ajattelutavat ja tavat toteuttaa oppilashuoltotyötä. Kehittämisen puute ja 
asioiden avaaminen ja niistä keskusteleminen puuttuvat ja nämä vaikeuttavat tehostumista ja kehittymistä) 
sekä ajasta, joka kuluu uusien toimintatapojen oppimiseen (Toimintatapojen muuttuminen, uuden 
oppiminen. Varovaisuus oppilaiden asioiden käsittelyssä).

Oppilashuoltoryhmät arvioivat myös oppilashuollon suunnittelun ja toteutuksen nykytilaa. Suu-
rin osa esitetyistä asioista ja toiminnoista toteutui ryhmien arvioiden mukaisesti pääsääntöisesti 
joko hyvin tai täysin (kuvio 34). Heikoiten toteutuivat lasten ja huoltajien osallisuuden periaatteista 
sopiminen, oppilashuollon seuranta ja arviointi sekä henkilöstön oppilashuoltotyötä koskevan 
osaamisen kehittäminen. Keskiarvotarkastelut (1–5: 1 = Ei lainkaan, 2 = Huonosti, 3 = Kohta-
laisesti, 4 = Hyvin, 5 = Toteutuu täysin) osoittivat, että yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen 
toteutuu suomenkielisissä esiopetusyksiköissä (ka 3,9) paremmin kuin ruotsinkielisissä esiope-
tusyksiköissä (ka 3,3). Tosin on huomioitava, että ruotsinkielisten esiopetusyksiköiden määrä 
arvioinnissa oli vähäinen, mikä osaltaan vaikuttaa tuloksiin.



94

10 

15 

18 

8 

7 

5 

9 

7 

7 

5 

3 

4 

3 

6 

54 

45 

39 

43 

43 

32 

27 

27 

26 

26 

26 

23 

18 

13 

36 

40 

43 

49 

50 

63 

64 

66 

67 

69 

71 

73 

79 

81 

0 20 40 60 80 100 

Henkilöstön oppilashuoltotyötä koskevan osaamisen
kehittäminen

Oppilashuollon seuranta ja arviointi

Sopiminen lasten osallisuuden periaatteista
oppilashuollossa

Osallistavan toimintakulttuurin luominen

Oppilashuollon toimintatapojen ja käytäntöjen
kehittäminen

Sopiminen oppilashuollon tiedottamisen periaatteista

Sopiminen huoltajien osallisuuden periaatteista
oppilashuollossa

Sopiminen oppilashuoltoon liittyvästä
yhteistoiminnasta eri tahojen kanssa

Esiopetuksen lukuvuosittaisen
oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen

Yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen

Yhteisten tavoitteiden linjaaminen esiopetuksen
oppilashuollon toiminnalle

Esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisen
oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen

Sopiminen oppilashuollon monialaisen ja
-ammatillisen yhteistyön periaatteista

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

% 

Ei lainkaan / Huonosti Kohtalaisesti Hyvin / Täysin 

KUVIO 34. Oppilashuollon suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät asiat – toteutuminen 
esiopetuksessa (n = 149–153)
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Oppilashuoltoryhmien tehtävänä oli myös arvioida, miten eri ammattiryhmien työpanos jakautuu 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiseen toimintaan. Päiväkodin johtajan oppilashuollollisesta 
työpanoksesta noin kolmannes kului yhteisölliseen oppilashuoltoon ja neljännes oppilashuollon 
järjestämiseen, suunnitteluun, arviointiin sekä kouluttautumiseen. Yksilökohtainen oppilashuol-
totyö vei noin viidesosan päiväkodin johtajan oppilashuollollisesta työajasta. Myös kuraattorin 
työajasta noin kolmannes vierähti yhteisöllisen oppilashuollon parissa. Psykologin, terveydenhoi-
tajan, lääkärin ja erityislastentarhanopettajan oppilashuollollisesta työajasta enin osa (31,5–44,5 % 
henkilöstä riippuen) kului yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön. 

Oppilashuoltoryhmät arvioivat myös, miten eri henkilöiden oppilashuoltoon käytetty työmäärä 
on muuttunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen. Yli 70 prosenttia oppilas-
huoltoryhmistä koki, että lastentarhanopettajien oppilashuollollinen työ on joko lisääntynyt tai 
lisääntynyt merkittävästi (kuvio 35). Myös monen muun ammattiryhmän osalta nähtiin työmäärän 
lisääntyneen lain myötä. Lääkäreiden, lastenhoitajien ja terveydenhoitajien oppilashuollollinen 
työmäärä on pääsääntöisesti pysynyt lakia edeltävällä tasolla. Oppilashuoltoryhmistä kymmenen 
prosenttia koki lääkärin oppilashuoltotyöhön käytetyn työmäärän vähentyneen.
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KUVIO 35. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus eri henkilöiden oppilashuollolliseen 
työmäärään esiopetuksessa (n = 52–136)
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4.3.2 Yhteistyö

Hieman reilu puolet (52,7 %) esiopetuksen oppilashuoltoryhmistä oli sitä mieltä, että yli hallin-
torajojen tapahtuva yhteistyö on joko tehostunut tai tehostunut merkittävästi oppilas- ja opiskelija-
huoltolain vaikutuksesta. Noin 43 prosenttia oppilashuoltoryhmistä koki hallintorajoja ylittävän 
yhteistyön pysyneen ennallaan. Muutama (4,1 %) ryhmä arvioi yhteistyön heikentyneen lain myötä. 
Kuusi ryhmää (3,8 %) pohti syitä tilanteen heikentymiseen. Kahdessa vastauksessa tuotiin esille 
henkilöstövaihdosten runsaus ja tiukat salassapitosäännökset. Oppilashuoltoryhmistä kahdeksan 
(5,0 %) mietti keinoja tilanteen parantamiseen. Lähes puolet näistä ryhmistä toi esiin toiminta-
kulttuuriin liittyviä seikkoja. Eräässä vastauksessa tuli tämän lisäksi muitakin näkemyksiä esille: 

Kuraattorin/psykologin/terveydenhoitajan työpanos ei ole lisääntynyt yhtään yksikössämme. He ovat il-
moittaneet olevansa käytettävissä vain konsultaatioapuna. Kuraattori on osallistunut kerran yhteisölliseen 
oppilashuoltopalaveriin ja sielläkin hän lähinnä kyseli meiltä, mitä olemme tehneet ja ilmoitti, ettei hänellä ole 
aikaa muilta töiltä osallistua, kuin erikseen tarpeen mukaan pyydettäessä esiopetuksen oppilashuoltotyöhön. 
Todettiin, että tuki kuraattorilta kohdentuu lähinnä kouluun siirryttäessä, mikäli tulevalla oppilaalla on 
pulmia. Yhteistyö on todellista vasta kun meillä on yhteiset rakenteet, joissa kaikki asianomaiset ovat paikalla, 
mikäli tällaista yhteistyötä tavoitellaan. Esiopetuksessa on myös käytössä varhaiskasvatuksen kasvun ja 
oppimisen tuki, joka usein on riittävää myös esiopetuksessa, josta osa on kuitenkin varhaiskasvatusta. On 
mielestäni aivan turhaa rakentaa varhaiskasvatuksen esiopetukseen koulun oppilashuoltomallia, resurssien 
jatkuvasti vähentyessä. Mielekkäämpää olisi kehittää varhaiskasvatuksen nykyisiä kehityksen ja oppimisen 
tuen prosesseja niin, että ne vastaisivat myös esiopetuksen oppilashuollon vaatimuksiin.

Oppilashuoltoryhmät arvioivat yli hallintorajojen tapahtuvan yhteistyön nykytilaa. Vastaajista 64 
prosenttia oli sitä mieltä, että yhteistyö sujuu joko hyvin tai erittäin hyvin. Hieman vajaa kolmannes 
(30,5 %) ryhmistä koki yhteistyön olevan kohtalaisella tasolla. Kuusi prosenttia arvioi sen joko 
huonoksi tai erittäin huonoksi. 

Esiopetuksen oppilashuoltoryhmiltä kysyttiin myös ennaltaehkäisevän yhteistyön nykytilaa sekä 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutusta siihen. Oppilashuoltoryhmät kokivat, että yhteistyö 
kaikkien arvioitavien tahojen kanssa on pysynyt pääsääntöisesti samalla tasolla ennen ja jälkeen 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon. Niitä oppilashuoltoryhmiä, jotka kokivat oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain heikentäneen ennaltaehkäisevää yhteistyötä, oli muutama (kysymyksestä riip-
puen 2–7). Kolme prosenttia vastaajista koki heikentymistä tapahtuneen seurakunnan tai muun 
uskonnollisen yhteisön kanssa tehtävässä yhteistyössä. Sosiaali- ja terveystoimen osalta vastaava 
prosenttiluku oli viisi. Kahdeksan oppilashuoltoryhmää (5,0 %) pohti syitä ennaltaehkäisevän 
yhteistyön vähenemiselle. Enin osa vastauksista käsitteli henkilöstövaihdoksia, rakenteellisia 
muutoksia ja aikapulaa (Arki vie, on niin paljon kaikkea).

Oppilashuoltoryhmät olivat sitä mieltä, että ennaltaehkäisevä yhteistyö toteutui arviointihetkellä 
pääsääntöisesti joko hyvin tai erittäin hyvin kaikkien arvioitavien tahojen kanssa. Noin viidennes 
ryhmistä koki yhteistyön muiden esiopetusyksiköiden tai varhaiskasvatuksen kanssa erittäin 
hyväksi. Sama tulos havaitaan myös vastausten keskiarvojen tarkastelusta (kuvio 36).
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KUVIO 36. Ennaltaehkäisevän yhteistyön nykytila sekä sen muuttuminen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain myötä esiopetuksessa (n = 51–150)

Opetuksen järjestäjän tuki

Oppilashuoltoryhmät olivat sitä mieltä, että opetuksen järjestäjä oli tukenut heitä pääsääntöisesti 
hyvin (43,9 % vastauksista) tai kohtalaisesti (33,1 % vastauksista) oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
toimeenpanossa (kuvio 37). Kymmenesosa vastaajista oli niitä, joiden arvio opetuksen järjestäjän 
tuesta jäi joko huonolle tai erittäin huonolle tasolle. Noin 13 prosenttia vastaajista ilmaisi saamansa 
tuen erittäin hyväksi. Residuaali- ja keskiarvotarkastelut (1–5: 1 = Erittäin huonosti, 2 = Huonosti, 
3 = Kohtalaisesti, 4 = Hyvin, 5 = Erittäin hyvin) osoittivat eroa opetuskielen mukaan siinä, miten 
opetuksen järjestäjä on tukenut oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa esiopetusyksi-
köissä. Keskiarvotarkastelujen mukaan suomenkielissä esiopetusyksiköissä (ka 3,7) tuki koettiin 
huomattavasti paremmaksi ruotsinkielisiin esiopetusyksiköihin (ka 2,9) verrattuna. Tosin on 
huomioitava, että ruotsinkielisten esiopetusyksiköiden määrä arvioinnissa oli verrattain pieni  
(n = 9) suomenkielisiin (n = 146) verrattuna.
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KUVIO 37. Esiopetuksen oppilashuoltoryhmien arvio opetuksen järjestäjän tarjoamasta tuesta 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanossa (n = 148)

Esiopetuksen oppilashuoltoryhmistä 94 (59,1 %) yksilöi opetuksen järjestäjän konkreettisia esi-
opetuksen oppilashuoltoa helpottavia toimia oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanossa. 
Iso osa vastauksista käsitteli järjestettyä koulutusta, ohjeistusta, yleisiä linjauksia ja resursseja. 
Opetuksen järjestäjien konkreettiset oppilashuoltoa helpottavat toimet oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain toimeenpanossa ryhmiteltiin seuraavasti:

 ▪ Koulutus (29,3 % vastauksista):

Henkilöstölle on ollut saatavilla koulutusta.

 ▪ Resurssit, tuki (23,3 % vastauksista):

Riittävä taloudellinen resursointi vuosittain räätälöityyn tilanteeseen.

 ▪ Yhteistyö, palaverit, ryhmät (20,3 % vastauksista):

Yhteisiä palavereja useiden toimijoiden kanssa ja keskustelua.

 ▪ Tiedottaminen, konsultointi (15,0 % vastauksista):

Erityisopettajan konsultaatio.

 ▪ Ohjeistus, yhteiset linjaukset, seuranta (9,8 % vastauksista):

Oppilashuoltosuunnitelman lomakkeisto ja siihen liittyvä ohjeistus.
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 ▪ Muut vastaukset (2,3 % vastauksista):

Ei mitään.

Yhteistyö nivelvaiheissa

Oppilashuoltoryhmät olivat sitä mieltä, että nivelvaiheiden yhteistyö on pääsääntöisesti joko 
pysynyt ennallaan (44,2 %) tai tehostunut (44,2 %) vuonna 2014 voimaantulleen oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain vaikutuksesta. Noin 11 prosenttia ryhmistä totesi nivelvaiheen yhteistyön tehostuneen 
merkittävästi. Yksi prosentti ryhmistä koki yhteistyön heikentyneen lain myötä.

Esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä 128 (80,5 %) kertoi, millaista yhteistyötä 
he olivat tehneet oppimispolun nivelvaiheissa. Suurin osa (60,7 %) vastauksista liittyi tietojen 
vaihtamiseen ja tavanomaisiin siirtopalavereihin. Jonkin verran (15,0 %) oli järjestetty tutustumis-
käyntejä tai ryhmäyttämistä. Huoltajien roolin merkityksellisyyden nivelvaiheiden yhteistyössä 
nosti esiin noin 13 prosenttia ryhmistä. Esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien 
vastaukset nivelvaiheyhteistyöstä ryhmiteltiin seuraavasti:

 ▪ Konsultaatio, tietojen vaihtaminen, siirtopalaverit, yhteistyö (60,7 % vastauksista):

Yhteiset palaverit, joissa huoltaja mukana.

 ▪ Tutustumiskäynnit, ryhmäyttäminen (15,1 % vastauksista):

Opettajien vierailut esiopetuksessa. Esiopetusvuoden aikana yksi ilmiöpohjainen oppimiskokonaisuus 
yhdessä ensimmäisen luokan kanssa.

 ▪ Huoltajien roolin korostaminen (12,7 % vastauksista):

Tiedonsiirto varhaiskasvatuksesta esiopetukseen sekä alkuopetukseen toimivat. Vanhempien rooli 
tiedonsiirron yhteydessä tärkeä.

 ▪ Materiaalit (2,3 % vastauksista):

Tiedonsiirtolomake varhaiskasvatuksesta esiopetukseen sekä tiedonsiirtolomake esiopetuksesta pe-
rusopetukseen yksittäisten lasten kohdalla, joilla tuen tarpeita.

 ▪ Muut vastaukset (9,2 % vastauksista):

Yhteiset linjaukset on suunniteltu yhdessä. Nämä eivät juurikaan ole muuttuneet uuden lain myötä, 
koska näitä käytäntöjä on mietitty, toteutettu ja kehitetty edelleen jo vuosien ajan.
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Oppilashuoltoryhmistä 64 (40,3 %) pohti muutoksia, joita nivelvaiheiden yhteistyökäytänteisiin 
oli tehty oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen. Muutokset liittyivät esimerkiksi 
yhteistyöpalavereihin, yhtenäistettyihin toimintatapoihin, toiminnan tarkentamiseen ja tehostu-
miseen, huoltajien ja lasten kuulemisen tehostumiseen (esim. kirjalliset luvat), prosessikuvausten 
laatimiseen, lomakkeiden laatimiseen sekä seurantaan. Vastaukset muutoksista nivelvaiheiden 
yhteistyökäytänteissä ryhmiteltiin seuraavasti:

 ▪ Yhteistyöpalaverit (27,1 % vastauksista):

Vänelevs verksamheten har kommit igång och utvecklas hela tiden.

 ▪ Prosessikuvaukset, yhteiset toimintatavat (23,5 % vastauksista):

Asian tärkeys tiedostettu, järjestetty opettajien kanssa yhteisiä koulutustilaisuuksia ja yhteistyötapaa-
misia, kirjattu suunnitelma nivelvaiheen yhteistyöstä, erityisopettajat tekevät tahoillaan yhteistyötä, 
moniammatillinen kokoontuminen järjestetty, erityisopettajilla oppilashuoltoprojekti koulun kanssa 
(Erityisopetus tutuksi -hanke).

 ▪ Tiivistys, tarkennus, tehostaminen (22,2 % vastauksista):

On nykyisin suunnitellumpaa, ketkä osallistuu siirtopalavereihin ja mitä tietoja siirretään.

 ▪ Lomakkeet (9,9 % vastauksista):

Yhteistyölomakkeet laadittu yhdessä ja sovittu käytännöistä.

 ▪ Huoltajien ja lasten kuulemisen tehostuminen, kirjalliset luvat (4,9 % vastauksista):

Vanhemmat ovat mukana siirtokeskusteluissa.

 ▪ Seuranta (2,5 % vastauksista):

Vuosittain toimintaa arvioidaan ja kehitetään.

 ▪ Muut vastaukset (9,9 % vastauksista):

Tiedonsiirto päivähoidosta esiopetukseen on vaikeutunut selvästi salassapidon takia.

Esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä 57 (35,8 %) pohti tarkemmin asioita, 
jotka ovat tehostaneet nivelvaiheiden yhteistyötä. Vastauksissa nostettiin esiin muun muassa 
osallistamisen, yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden lisääntyminen sekä oppilashuollon tärkeyden 
tiedostaminen. Myös moniammatillisuuden ja yhteistyön merkitys, lain vaikutus sekä suunni-
telmallisuuden ja ennaltaehkäisevän näkökulman korostaminen oppilashuollossa mainittiin vas-
tauksissa. Oppilashuoltoryhmien vastaukset nivelvaiheiden yhteistyön tehostumiseen johtaneista 
asioista jaoteltiin seuraavasti:
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 ▪ Osallistamisen, yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden korostaminen sekä toimintakult-
tuurin ja yhteistyön tärkeyden tiedostaminen (26,1 % vastauksista):

Yhteinen tarve ja tahtotila.

 ▪ Moniammatillisuuden ja yhteistyön merkityksen huomioiminen (17,4 % vastauksista):

Yksilön tasolla: yhteistyön lisääntyminen eri tahojen kesken.

 ▪ Lain tuomien vaateiden huomioiminen (14,5 % vastauksista):

Ohjeistus on tiukentunut ja tarkentunut.

 ▪ Toiminnan selkeyttäminen ja säännöllistäminen sekä suunnitelmallisuuden ja ennal-
taehkäisyn huomioon ottaminen (8,7 % vastauksista):

Se on nyt suunnitelmallista.

 ▪ Oppilaskohtaisuuden sekä oppilashuoltoasioiden lisääntyminen (7,2 % vastauksista):

Lasten oppimiseen liittyvät haasteet ovat lisääntyneet joka vuosi. Myös inkluusio lisää opetuksen 
järjestämisen tarkempaa suunnittelua, jolloin siirtymävaiheen tiedonsiirto nousee merkittävämpään 
rooliin kuin aiemmin. Toki lasten haasteet ovat moninaistuneet ja siksikin yhteistyö on erittäin tärkeää.

 ▪ Tiedonsiirron ja dokumentoinnin vahvistuminen (5,8 % vastauksista):

Oppilashuollon henkilöstön käsitys tiedonsiirron tärkeydestä selkeytynyt.

 ▪ Muut (20,3 % vastauksista):

Uuden opetussuunnitelman myötä myös tähän on kiinnitetty huomiota aiempaa enemmän.

4.3.3 Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuspykälässä (11 §) 
velvoitetaan oppilaitoksen ja opiskeluhuollon henkilökuntaa ohjaamaan oppilaita ja opiskelijoita 
tarvitsemiensa opiskeluhuollon etuuksien ja palveluiden hakemiseen. Esiopetuksen yksikkö-
kohtaisille oppilashuoltoryhmille suunnatussa kyselylomakkeessa tiedusteltiin tiedottamis- ja 
ohjausvelvollisuuden toteutumista. Ryhmien tuli arvioida esitettyjä näkemyksiä sekä nykytilan että 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoman muutoksen näkökulmasta. Lähes kaikki arvioitavat asiat 
olivat pääsääntöisesti tehostuneet lain myötä (kuvio 38). Eniten tehostui oppilashuoltopalveluista 
tiedottaminen huoltajille. Ainoastaan kolmen asian (Tuen tarpeen arviointi lasten osalta, joiden 
äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen tiedottamis- ja 
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ohjausvelvollisuuden toteutuminen yleisesti sekä Oppilashuoltopalveluista tiedottaminen lapsille) 
arvioitiin pysyneen pääsääntöisesti samalla tasolla kuin ennen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaan 
tuloa. Tosin oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuden toteu-
tumisen kohdalla ero ennallaan pysymisen (52,3 %) ja tehostumisen (47,7 %) välillä oli vähäinen.
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KUVIO 38. Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuden muuttuminen lain voimaan astumisen myötä 
esiopetuksessa (n = 87–136)
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Esiopetuksen oppilashuoltoryhmät arvioivat myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen 
tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuden toteutumista arviointihetkellä. Ryhmät olivat sitä mieltä, 
että tuen tarpeen arviointi erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta toteutui pääsääntöisesti joko 
hyvin tai erittäin hyvin (kuvio 39). Lähes kaikkien arvioitavien tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuteen 
liittyvien asioiden nähtiin pääsääntöisesti toteutuvan arviointihetkellä joko hyvin tai erittäin hyvin. 
Esiopetuksen henkilöstö oli tietoinen oppilashuoltopalveluista ja osasi ohjata lapset tarvittaessa 
oppilashuollon palvelujen pariin. Ainoastaan oppilashuoltopalveluista tiedottamisen lapsille ko-
ettiin toteutuvan pääosin kohtalaisesti (38,3 %) tai joko huonosti tai erittäin huonosti (35,6 %).
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KUVIO 39. Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuden toteutuminen esiopetuksessa (n = 93–153)
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Esiopetuksen oppilashuoltoryhmät tiedottivat oppilashuoltoasioista huoltajille tavanomaisim-
min vanhempainilloissa (90,6 %) sekä sähköisen viestinnän (75,5 %) ja painettujen oppaiden 
(74,2 %) avulla. Lastentarhanopettajille viestitettiin oppilashuollollisista asioista pääsääntöisesti 
sähköisesti (77,4 %) ja muulle esiopetusyksikön henkilöstölle painetuin oppain sekä kirjallisin 
tiedottein (67,9 %). Esiopetuksen oppilashuoltoryhmät olivat valinneet useimmin vastausvaih-
toehdon ”Muut tiedotuskanavat”, kun heiltä tiedusteltiin lapsille käytettyä oppilashuollollisten 
asioiden tiedottamistapaa. Kyseisen vaihtoehdon oli valinnut 46 (28,9 %) oppilashuoltoryhmää, 
ja heistä 36 vastasi kyselyn tai suullisen tiedottamisen olevan käytetyin tiedotuskanava lapsille. 
Sähköinen viestintä (59,7 %) oli yhteistyötahoille suunnatun oppilashuollollisen viestinnän käy-
tetyin tiedostuskanava. Vanhempainillat koettiin toimivimmaksi tiedostuskanavaksi (kuvio 40), 
sillä noin 85 prosenttia vastaajista ilmaisi vanhempainiltojen toimivan joko hyvin tai erittäin hyvin 
oppilashuoltoon liittyvien asioiden tiedottamisessa. Sähköisen viestinnän osalta vastaava luku 
oli 79 prosenttia, tiedotustilaisuuksien osalta 75 prosenttia ja painettujen, kirjallisten tiedotteiden 
osalta 64 prosenttia. 
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KUVIO 40. Oppilashuollon eri tiedotuskanavien toimivuus esiopetuksessa (n = 103–146)

Noin 70 prosenttia oppilashuoltoryhmistä oli sitä mieltä, että oppilashuoltoon liittyvien asioiden 
tiedottaminen on tehostunut vuonna 2014 voimaan astuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
myötä. Ryhmistä 30 prosenttia koki tiedottamisen pysyneen ennallaan. Yksikään ryhmä ei ilmaissut 
tiedottamisessa tapahtuneen heikentymistä lain voimaan astumisen jälkeen.
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4.3.4 Yhteisöllinen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilashuoltoryhmät kokivat onnistuneensa yhteisöllisen oppilashuollon toteut-
tamisessa pääsääntöisesti hyvin (52,4 % vastauksista). Noin kuusi prosenttia ryhmistä arvioi on-
nistumisensa erittäin hyvälle tasolle (kuvio 41). Kolme prosenttia koki yhteisöllisen oppilashuollon 
toteutuvan huonosti. Saman verran oli niitä, joiden mielestä toteutuminen oli erittäin huonolla tasolla.
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3 % 

Huonosti 
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KUVIO 41. Yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamisen onnistuminen esiopetuksessa (n = 147)

Yhteisöllisen oppilashuollon toteutumista selvitettiin tarkemmin yksityiskohtaisilla kysymyksillä. 
Usean yhteisölliseen oppilashuoltoon liittyvän asian koettiin pääsääntöisesti pysyneen ennallaan 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen (kuvio 42). Noin 60 prosenttia oppilashuol-
toryhmistä oli sitä mieltä, että lasten kuuleminen heitä koskevissa asioissa on tehostunut. Myös 
lastentarhanopettajien osallisuuden yhteisöllisessä oppilashuollossa, oppilashuoltoon liittyvien 
asioiden huomioon ottamisen lapsen oppimispolun nivelvaiheissa ja oppimisen edellytyksiin liit-
tyvien ongelmien ennaltaehkäisemisen koettiin pääsääntöisesti tehostuneen lain myötä. Pieni osa 
kyselyyn vastanneista oppilashuoltoryhmistä (n = 1–7 kysymyksestä riippuen) näki heikennystä 
muutamissa kysytyissä asioissa. Eniten heikennystä (5,9 %) koettiin tapahtuneen avustajapalvelui-
den saatavuudessa. Oppilashuoltoryhmistä 11 (6,9 %) pohti syitä heikentymiseen. Ryhmät toivat 
esille esimerkiksi seuraavat näkökulmat: 

Opetuksen järjestäjän rahalliset resurssit.

Ryhmäkoko on kasvanut. Haastavia perhetilanteita lapsilla.
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Tukipalvelut:
 

Lasten oppimiskyky: 

Yhteisöllinen toiminta ja osallisuus:
 

Esiopetusyhteisön hyvinvointi, terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys:
 

Kodin ja esiopetusyksikön välinen yhteistyö:

 

Lasten terveys ja hyvinvointi: 

KUVIO 42. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus esiopetuksen yhteisölliseen oppilashuoltoon 
(n = 10–135), kohdan ”Johtokuntien ja esiopetuksen välinen yhteistyö” n = 10, muiden n ≥ 82)
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Oppilashuoltoryhmät arvioivat myös yhteisöllisen oppilashuollon toteutumisen nykytilaa. 
Suurimman osan tarkasteltavista asioista arvioitiin toteutuvan joko hyvin tai erittäin hyvin (kuvio 
43). Oppilashuoltoryhmistä 98 prosenttia arvioi esiopetusyksikön ja kodin välisen yhteistyön 
toteutuvan joko hyvin tai erittäin hyvin. Noin 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että huolta-
jien ja lasten osallisuus yhteisöllisessä oppilashuollossa oli kohtalaisella tasolla. Viidennes arvioi 
niiden toteutuvan joko huonosti tai erittäin huonosti. Noin kolmannes oppilashuoltoryhmistä valitsi 
vastausvaihtoehdoiksi joko huonosti tai erittäin huonosti arvioidessaan vanhempainyhdistyksen 
toiminnan toteutumista. 



108

33 

1 

23 

20 

15 

3 

3 

1 

10 

5 

1 

7 

16 

4 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

16 

25 

1 

40 

40 

33 

15 

14 

15 

25 

13 

14 

11 

9 

41 

30 

31 

22 

14 

32 

25 

15 

13 

11 

9 

27 

17 

9 

10 

9 

5 

51 

75 

98 

37 

40 

52 

82 

83 

84 

65 

82 

86 

88 

91 

52 

54 

65 

76 

85 

65 

72 

85 

86 

89 

90 

72 

83 

90 

90 

91 

93 

0 20 40 60 80 100 

Vanhempainyhdistyksen/ -toimikunnan toiminta

Johtokunnan ja esiopetuksen välinen yhteistyö

Kodin ja esiopetuksen välinen yhteistyö

Lasten osallisuus yhteisöllisessä oppilashuollossa

Huoltajien osallisuus yhteisöllisessä oppilashuollossa

Muiden esiopetusyhteisössä työskentelevien osallisuus yhteisöllisessä
oppilashuollossa

Eri-ikäisten lasten välinen yhteistyö

Lastentarhanopettajien osallisuus yhteisöllisessä oppilashuollossa

Lasten kuuleminen heitä koskevissa asioissa

 Päiväkodin esteettömyys

Esiopetusympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset

Syrjäytymisen ennaltaehkäisy

 Tapaturmien ennaltaehkäisy

 Kiusaamisen ennaltaehkäisy

 Tukiopetuksen järjestäminen

 Avustajapalveluiden saatavuus

 Erityisopetuksen järjestäminen

Toimintaa tukevien apuvälineiden saatavuus

Oppimisen edellytyksiin liittyvien ongelmien ehkäiseminen

Oppilashuoltoon liittyvien erityistarpeiden huomioon ottaminen lasten
osalta, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi

Fyysisen oppimisympäristön kehittäminen

Sosiaalisen oppimisympäristön kehittäminen

Oppilashuoltoon liittyvien asioiden huomioon ottaminen lapsen
oppimispolun nivelvaiheissa

Esiopetuksen päivärytmityksen parantaminen

Erityistä tukea tarvitsevien lasten oppilashuoltoon liittyvien erityistarpeiden
huomioon ottaminen

 Turvataitojen kehittäminen

Psyykkisen terveyden edistäminen

Kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

 Fyysisen terveyden edistäminen

Kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen

% 

Erittäin huonosti / Huonosti Kohtalaisesti Hyvin / Erittäin hyvin 

Lasten terveys ja hyvinvointi: 

Lasten oppimiskyky: 

Tukipalvelut:
 

Esiopetusyhteisön hyvinvointi, terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys: 

Yhteisöllinen toiminta ja osallisuus:
 

Kodin ja esiopetusyksikön välinen yhteistyö:
 

KUVIO 43. Yhteisöllisen oppilashuollon toteutuminen esiopetuksessa (n = 12–153), kohdan 
”Johtokuntien ja esiopetuksen välinen yhteistyö” n = 12, muiden n ≥ 86)
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Vaikutusmahdollisuudet

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut kohtalaisesti huoltajien, lastentarhanopettajien, 
erityislastentarhanopettajien ja lasten vaikutusmahdollisuuksia esiopetuksessa (kuvio 44). Sen 
sijaan lastenhoitajien ja esiopetuksen muun henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien oppilashuol-
toryhmät arvioivat pääsääntöisesti pysyneen ennallaan.
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KUVIO 44. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoma muutos eri tahojen vaikutusmahdollisuuksiin 
esiopetuksen yhteisöllisessä oppilashuollossa (n = 102–142)

Esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien tehtävänä oli myös arvioida edellä mainit-
tujen tahojen (huoltajat, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, lapset, lastenhoitajat 
ja esiopetuksen muu henkilöstö) mahdollisuuksia osallistua opetussuunnitelman oppilashuolto-
osuuden laatimiseen, esiopetuksen toiminnan arviointiin, esiopetuksen oppilashuoltosuunni-
telman laatimiseen, esiopetusyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen, yhteisöllisyyden lisäämiseen 
esiopetuksessa sekä esiopetuksen vuosisuunnitelman laatimiseen. Oppilashuoltoryhmät olivat 
sitä mieltä, että lastentarhanopettajat olivat saaneet vaikuttaa eniten kysyttyihin asioihin. Vähiten 
vaikutusmahdollisuuksia oli ollut lapsilla ja huoltajilla (kuviot 45 ja 46).
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KUVIO 45. Eri tahojen vaikutusmahdollisuudet esiopetuksen toiminnan arviointiin, hyvinvoinnin 
edistämiseen sekä opetussuunnitelman mukaisen oppilashuolto-osuuden laatimiseen  
(n = 100–143)
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KUVIO 46. Eri tahojen vaikutusmahdollisuudet esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaan, 
esiopetuksen vuosisuunnitelmaan sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen esiopetuksessa  
(n = 102–142)

Oppilashuoltohenkilöstön osallistuminen esiopetuksen yhteisölliseen oppilashuoltoon

Oppilashuoltoryhmät arvioivat, että oppilashuoltohenkilöstön osallistuminen yhteisölliseen 
oppilashuoltoon on pysynyt pääsääntöisesti samalla tasolla ennen ja jälkeen oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain voimaan tulon. Hieman vajaa puolet (46,1 %) ryhmistä arvioi kuraattoreiden osal-
listumisen joko lisääntyneen tai lisääntyneen merkittävästi lain myötä. Psykologien osalta vastaava 
prosenttiosuus oli 34. Noin neljännes oppilashuoltoryhmistä ilmoitti terveydenhoitajien osalli-
suuden yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön lisääntyneen. Muutamat ryhmät (2,9–5,6 %) kokivat 
oppilashuoltohenkilöstön jäsenten osallisuuden vähentyneen yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä 
lain myötä (kuvio 47). 
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KUVIO 47. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus oppilashuoltohenkilöstön yhteisölliseen 
oppilashuoltotyöhön osallistumiseen esiopetuksessa (n = 105–130)

Esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat myös, miten säännöllisesti oppi-
lashuoltohenkilöstö osallistuu esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuollon toimintaan. Kuraattorit 
ja terveydenhoitajat osallistuvat useimmin, lääkäreiden osallistuminen on vähäistä (kuvio 48). 
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KUVIO 48. Oppilashuoltohenkilöstön osallistuminen esiopetuksen yhteisölliseen oppilashuoltoon 
(n = 138–148)
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Oppilashuoltoryhmät (32,1 %, n = 51) pohtivat, miten oppilashuoltohenkilöstö on osallistunut 
yhteisöllisen oppilashuollon toimintaan. Enimmässä osassa (45,5 %) vastauksia mainittiin ko-
kouksiin osallistuminen. Vastanneista oppilashuoltoryhmistä noin 20 prosenttia mainitsi oppi-
lashuoltohenkilöstön osallistuneen yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun, kehittämiseen, 
ohjaamiseen tai arviointiin. Noin 11 prosenttia vastanneista kertoi oppilashuoltohenkilöstön 
olleen mukana yhteisöllisen oppilashuollon toteutuksessa, esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa. 
Hieman reilu seitsemän prosenttia vastaajista totesi oppilashuoltohenkilöstön olevan mukana 
yhteisöllisessä toiminnassa hyvin, aktiivisesti, kiitettävästi tai säännöllisesti. Oppilashuoltoryh-
mien vastaukset oppilashuoltohenkilöstön menetelmistä yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön 
osallistumiseen jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät, keskustelut, kokoukset (45,5 % vastauksista):

Yhteiset palaverit. Asioista on puhuttu aina kun on ollut tarvetta.

 ▪ Suunnittelu, kehittäminen, ohjaaminen, arviointi (19,7 % vastauksista):

Ops:n mukaisesti kehittämistyöhön ja tavoitteiden asettamiseen.

 ▪ Tapahtumat, oppitunnit (10,6 % vastauksista):

Kuraattori on osallistunut tunnetaitokasvatuksen ohjaamiseen yhdessä opettajan kanssa.

 ▪ Aktiivisesti, hyvin, kiitettävästi, säännöllisesti (7,6 % vastauksista):

Kiitettävästi, aina paikalla.

 ▪ Konsultointi, koulutus, ohjeistus, asiantuntemus (7,6 % vastauksista):

Oman alan tehtävänkuvan kautta ajankohtaisista asioista tiedottaminen.

 ▪ Vanhempainillat (4,5 % vastauksista):

On mukana esim. erilaisissa tapahtumissa ja vanhempainilloissa tai perheiden illoissa.

 ▪ Vaihtelevasti, mahdollisuuksien mukaan (4,5 % vastauksista):

Yleensä lähes kaikki oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvat osallistuvat yhteisöllisen oppilashuollon 
toimintaan mahdollisuuksiensa mukaan. Kokoontumisaikaa sovitellaan siten, että lähes kaikki 
pääsevät.
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Hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden toimintamallit sekä suunnitelmat

Erilaisista hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden toimintamalleista ja suunnitelmista 
koettiin hyödyllisimmiksi toimintaohjeet uhka- ja vaaratilanteisiin (94,6 %), turvallisuuden edis-
tämisen toimintamallit (93,3 %), toimintaohjeet äkillisiin kriiseihin (92,8 %) sekä suunnitelma 
väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi (91,4 %). Vähiten hyödylliseksi arvioitiin 
tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma sekä yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertai-
suussuunnitelma (kuvio 49). 
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KUVIO 49. Hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden toimintamallien ja suunnitelmien 
hyödyllisyys esiopetuksessa (n = 114–152)

Esiopetuksen oppilashuoltoryhmistä 100 (62,9 %) pohti tarkemmin edellä mainittujen toimin-
tamallien ja suunnitelmien merkitystä oppilashuoltoryhmän työn näkökulmasta. Mallien ja 
suunnitelmien todettiin muun muassa olevan tärkeä perusta oppilashuoltotyölle, tukevan op-
pilashuoltotoimintaa, antavan toimintamalleja ja -ohjeita sekä jäsentävän ja yhdenmukaistavan 
toimintaa. Oppilashuoltoryhmien vastaukset toimintamallien ja suunnitelmien merkityksestä 
jaoteltiin seitsemään kategoriaan seuraavasti:

 ▪ Ovat perusta, tukevat tai kehittävät toimintaa (32,8 % vastauksista):

Mallittavat ja raamittavat oppilashuollon pelisääntöjä ja toimintaa. Edistää tiimityöskentelyä lapsen 
edun tueksi.
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 ▪ Antavat toimintamalleja ja -ohjeita (21,6 % vastauksista):

Antavat toimintamalleja ja ohjeita.

 ▪ Jäsentävät, selkeyttävät, yhdenmukaistavat (16,8 % vastauksista):

Ne varmistavat yhtenäisen linjan kunnan yksiköissä.

 ▪ Luovat turvallisuutta, varmuutta (4,8 % vastauksista):

Det ger trygghet när klara direktiv finns att följa.

 ▪ Tukevat hyvin (3,2 % vastauksista):

Ovat erittäin hyödyllisiä.

 ▪ Ovat taustalla, jos tarvitaan (2,4 % vastauksista):

Niistä voi tarkistaa asioita.

 ▪ Muut vastaukset (18,4 % vastauksista):

Takaavat lakisääteisyyden ja laajan katsontakannan.

Auttaa hallitsemaan työn vaativuutta.

Oppilashuoltoryhmät ilmoittivat opastaneensa esiopetusyksikköjensä henkilöstöä eri toiminta-
mallien ja suunnitelmien käytössä. Eniten opastusta oli annettu toimimiseen uhka- ja vaaratilan-
teissa (97,9 % ryhmistä oli antanut opastusta) sekä äkillisissä kriiseissä (97,9 %). Myös väkivallan, 
kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemisen suunnitelman (96,5 %) sekä turvallisuuden edistämisen 
toimintamallin (95,1 %) ohjeistamiseen oli panostettu. Sen sijaan yhdenvertaisuuslain mukaisesta 
yhdenvertaisuussuunnitelmasta (59,0 %) ja tasa-arvolain mukaisesta tasa-arvosuunnitelmasta 
(63,4 %) oli annettu ohjeistusta huomattavasti vähemmän. 

4.3.5 Ennaltaehkäisy ja tuen tarpeen varhainen tunnistaminen

Esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat ongelmien ennaltaehkäisyn ja tuen 
tarpeen varhaisen tunnistamisen toteutumista sekä siinä tapahtunutta mahdollista oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain tuomaa muutosta. Oppilashuoltoryhmien näkemysten mukaisesti ongelmien 
ennaltaehkäisyyn ja tuen tarpeen varhaiseen tunnistamiseen liittyvät asiat ovat pääsääntöisesti 
pysyneet samalla tasolla ennen ja jälkeen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon. Noin 40 
prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tuen tarpeen varhaisessa tunnistamisessa ja lasten itse 
ilmaisemiin huoliin reagoimisessa oli tapahtunut tehostumista. Huoltajien kanssa tehtävässä 
yhteistyössä tehostumista arvioi tapahtuneen 47 prosenttia esiopetuksen yksikkökohtaisista 
oppilashuoltoryhmistä (kuvio 50).
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KUVIO 50. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus toiminnan tehostumiseen ongelmien 
syntymisen ennaltaehkäisyssä ja tuen tarpeen varhaisessa tunnistamisessa (n = 132–138)

Ongelmien syntymisen ennaltaehkäisyyn ja tuen tarpeen varhaiseen tunnistamiseen liittyvien 
asioiden arvioitiin toteutuvan pääsääntöisesti joko hyvin tai erittäin hyvin. Oppilashuoltoryhmistä 
98 prosenttia oli sitä mieltä, että huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö toteutuu joko hyvin tai erittäin 
hyvin. Toteutumisen katsottiin olevan paremmalla tasolla tehostumiseen verrattuna (kuvio 51).
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KUVIO 51. Ongelmien syntymisen ennaltaehkäisyn ja tuen tarpeen varhaisen tunnistamisen 
toteutuminen arviointihetkellä esiopetuksessa (n = 146–154)
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4.3.6 Yksilökohtainen oppilashuolto

Esiopetusyksiköissä oli järjestetty oppilashuollon yksilökohtaisia monialaisia asiantuntijaryhmiä 
vaihtelevasti. Noin kaksi kolmasosaa oppilashuoltoryhmistä ilmoitti, että heillä oli koottu ryhmiä 
yhdestä viiteen oppilaalle (taulukko 6). Noin 14 prosenttia vastaajista mainitsi, että ryhmiä oli 
järjestetty kuudesta kymmenelle oppilaalle. Viidennes vastaajista ilmoitti, että oppilashuollon 
yksilökohtaisia monialaisia asiantuntiryhmiä ei ollut koottu lainkaan. 

TAULUKKO 6. Yksilökohtaisen oppilashuollon keskimääräiset lukuvuosittaiset 
asiantuntijaryhmien kokoontumiset oppilasmäärittäin (n = 156)

Oppilasmäärä: %
0 19,9
1–5 64,7
6–10 13,5
11–20 1,9

Esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien tuli myös arvioida yksilökohtaisen op-
pilashuollon periaatteiden toteutumista sekä nykyhetken että lain vaikutuksen näkökulmasta. 
Yli puolet oppilashuoltoryhmistä koki, että kysytyt periaatteet ovat pääsääntöisesti (51,9–56,6 % 
vastauksista) pysyneet ennallaan. Noin 43 prosenttia oppilashuoltoryhmistä arvioi, että lasten omi-
en toiveiden ja mielipiteiden huomioiminen heitä koskevissa asioissa on tehostunut lain myötä. 
Oppilashuollon toteuttamisen yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa arvioi tehostuneen 48 
prosenttia vastaajista (kuvio 52). 
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KUVIO 52. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoma muutos yksilökohtaisen oppilashuollon 
periaatteiden toteutumiseen esiopetuksessa (n = 129)
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Edellä mainituista asioista kysyttiin myös nykyhetken toteutumista. Yli 70 prosenttia oppilas-
huoltoryhmistä valitsi vastausvaihtoehdon aina, kun heiltä kysyttiin oppilashuollon yhteistyön 
toteutumisesta lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. Oppilashuoltoryhmistä 55 prosenttia ilmoitti, 
että lapsen omat toiveet ja mielipiteet hänen omissa asioissa huomioitiin joko lähes aina tai aina. 
Samat tulokset yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteiden toteutumisessa ennen ja jälkeen 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon havaitaan myös, kun tarkastellaan oppilashuolto-
ryhmien vastausten keskiarvoja (kuvio 53).
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KUVIO 53. Yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteiden toteutuminen esiopetuksessa  
(n = 141–143)

Esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat kokonaisuutena yksittäiseen lapseen 
kohdistuvan oppilashuollon muuttumista vuonna 2014 voimaan astuneen oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain myötä. Noin 70 prosenttia oppilashuoltoryhmistä koki lain tehostaneen toimintaa 
(kuvio 54). Hieman vajaa kolmannes oli sitä mieltä, että toiminnassa ei ollut tapahtunut muutosta.
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KUVIO 54. Yksittäiseen lapseen kohdistuvan oppilashuollon muuttuminen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain myötä (n = 140)

Esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä 67 (42,1 %) pohti tarkemmin, miten 
yksittäiseen lapseen kohdistuva oppilashuolto on muuttunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain voi-
maantulon jälkeen. Hieman vajaassa kolmanneksessa vastauksista nostettiin esiin yksilökohtaisen 
oppilashuollon tehostuminen tai selkeytyminen, suunnitelmallisen toiminnan lisääntyminen 
tai varhaisen tuen turvaaminen. Noin 15 prosenttia oppilashuoltoryhmistä koki palveluiden 
saatavuuden parantuneen ja henkilöstömäärän lisääntyneen lain myötä. Oppilashuoltoryhmien 
näkemykset muutoksesta yksittäiseen lapseen kohdistuvassa oppilashuollossa jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Toiminnan tehostuminen, suunnitelmallisuuden ja varhaisen tuen paraneminen, 
tilanteen selkeytyminen ja tarkentuminen sekä tietoisuuden lisääntyminen (31,4 % 
vastauksista):

Selkeät ohjeet yksittäisen oppilashuoltotoimenpiteen suorittamiseksi tekevät toiminnan organisoinnin 
helpoksi.

 ▪ Palvelujen saatavuuden paraneminen, henkilöstön lisääminen (15,7 % vastauksista):

Tehostumista on tapahtunut, koska työkalut olemassa ja kaupungin vastaavan kuraattorin työajasta 
osa on kohdennettu esiopetukseen.

 ▪ Työnjaon ja eri ryhmien toiminnan selkeytyminen sekä toiminnan moniammatillis-
tuminen (8,4 % vastauksista):

Yksilöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa on 
tehostunut.
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 ▪ Salassapidon, dokumentoinnin ja seurannan lisääntyminen (8,4 % vastauksista):

Kirjaaminen ja seuranta tehostunut.

 ▪ Oppilaiden ja huoltajien parempi huomioon ottaminen sekä heidän vaikutusmahdol-
lisuuksiensa paraneminen (7,2 % vastauksista):

Päiväkodissamme on pyritty ennakoimaan ja huomioimaan yksittäisen lapsen tarpeet.

 ▪ Lain velvoittavuus ja asioiden ottaminen vakavasti (6,0 % vastauksista):

Laki velvoittaa. Opetuksen järjestäjä on ottanut asian vakavasti.

 ▪ Muut vastaukset (22,9 % vastauksista):

Ei ole vielä ollut tarvetta yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonkutsumiselle.

4.3.7 Salassapitovelvollisuus ja tiedonsiirto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sisältää useita salassapidon ja tiedonsiirron velvoitteita 
ja ohjeistuksia. Oppilashuoltoryhmien tuli arvioida oppilashuollon salassapito- ja tiedonsiirtoky-
symyksiä sekä yleisesti oppilashuollon toiminnassa että erityisesti nivelvaiheissa. Esiopetuksen 
yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että salassapitoon ja 
tiedonsiirtoon liittyvät asiat ovat pysyneet lakia edeltävällä tasolla (kuvio 55). Noin kolmannes 
ryhmistä koki salassapitovelvoitteeseen ja tietojen siirtoon liittyvien käytänteiden tehostuneen. 
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KUVIO 55. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus salassapitoon ja tiedonsiirtoon esiopetuksessa 
(n = 118–135)



121

Arvioidessaan salassapidon ja tiedonsiirron nykytilaa ryhmät totesivat salassapitovelvoitteen 
täyttyvän joko lähes aina tai aina (kuvio 56). Aina-vaihtoehdon valitsi noin 90 prosenttia esiope-
tuksen oppilashuoltoryhmistä. Muutama prosentti (3,4–4,3 %) vastaajista totesi, että tiedot eivät 
juurikaan siirry oppilashuoltoa järjestettäessä tai lapsen muuton yhteydessä.
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KUVIO 56. Salassapidon ja tiedonsiirron toteutuminen esiopetuksessa (n = 138–152)

Yli puolet esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä koki, että tiedot siirtyvät 
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen erittäin hyvin. Noin kolmannes valitsi kyseiseen kysymykseen 
vastausvaihtoehdon hyvin, ja noin 13 prosenttia ryhmistä koki tiedonsiirron toteutuvan kohta-
laisesti. Ryhmät arvioivat myös tiedonsiirtoa esiopetuksesta kouluun. Vastaukset olivat hieman 
positiivisempia kuin edellä mainitussa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen tapahtuvassa tiedon-
siirrossa: 55 prosenttia ryhmistä totesi tietojen siirtyvän erittäin hyvin, 40 prosenttia hyvin ja noin 
viisi prosenttia kohtalaisesti.
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4.4 Oppilashuoltopalveluiden saatavuus ja 
henkilöstön riittävyys esiopetuksessa

Saatavuus ja riittävyys

Oppilashuoltoryhmät arvioivat yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden saatavuuden pääsään-
töisesti tehostuneen kuraattoreiden sekä psykologien osalta ja pääsääntöisesti pysyneen ennallaan 
terveydenhoitajien ja lääkäreiden osalta oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon myötä 
(kuvio 57). Muutamat ryhmät (8,8 %) olivat sitä mieltä, että psykologipalveluiden saatavuus on 
heikentynyt lain seurauksena. Kuraattoreiden ja lääkäreiden saatavuuden koki heikentyneen noin viisi 
prosenttia esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä.
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KUVIO 57. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden 
saatavuuteen esiopetuksessa (n = 104–136)

Oppilashuoltoryhmistä 17 (10,7 %) arvioi tarkemmin syitä yksilökohtaisten oppilashuoltopal-
veluiden saatavuuden heikentymiseen oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksesta. Vastaukset 
kohdistuivat henkilöstöresursseihin, oppilashuoltohenkilöstön vaihtuvuuteen, niukentuneisiin 
resursseihin, säästöihin sekä laajaan työskentelyalueeseen. Nämä tulevat esille esimerkiksi seu-
raavissa vastauksissa: 

Pienessä kunnassa ei ole omia lääkäreitä, suomenkieliseen puheterapiaan on erittäin vaikea päästä. 
Kaksikielisessä seutukunnassa suomenkielisten oppilashuoltopalveluiden saatavuus on usein heikkoa. 

Henkilökunnan vaihtuvuus, liian suuri terveydenhuollon hallintoalue.
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Säästöt.

Tarpeet kasvavat ja resurssit pienenevät.

Arvioidessaan yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden tämän hetkistä saatavuutta ryhmistä 78 
prosenttia koki terveydenhoitaja-, 57 prosenttia kuraattori- ja 53 prosenttia psykologipalveluiden 
saatavuuden joko hyväksi tai erittäin hyväksi (kuvio 58). Lääkäreiden osalta vastaava prosenttiosuus 
oli 43. Reilu kolmannes oppilashuoltoryhmistä arvioi lääkäripalveluiden saatavuuden kohtalaiseksi. 
Psykologipalveluiden saatavuuden arvioi kohtalaiseksi vajaa kolmannes vastaajista. Hieman vajaa 
viidennes ilmoitti lääkäri- ja kuraattoripalveluiden saatavuuden olevan joko heikkoa tai erittäin 
heikkoa. Psykologien osalta vastaava prosenttiosuus oli 16. Oppilashuoltoryhmien vastausten 
keskiarvoja (1–5: 1 = Erittäin huono, 2 = Huono, 3 = Kohtalainen, 4 = Hyvä, 5 = Erittäin hyvä) 
tarkasteltaessa havaitaan terveydenhoitajapalveluiden saatavuuden olevan maaseutumaisissa 
kunnissa (ka 4,2) parempaa kuin taajaan asutuissa (ka 3,4) tai kaupunkimaisissa (ka 3,8) kunnissa. 
Keskiarvoerot kuvaavat kohtalaista eroa eri kuntatyyppien välillä. 
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KUVIO 58. Yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden saatavuus esiopetuksessa (n = 114–141)

Oppilashuoltoryhmät arvioivat myös yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden tarvetta. Kol-
mannes ryhmistä arvioi psykologipalveluiden tarpeen joko suureksi tai erittäin suureksi, ja noin 
44 prosenttia arvioi sen kohtalaiseksi (kuvio 59). Lääkäri- ja kuraattoripalveluiden tarve koettiin 
vähäisimmäksi.



124

65 

60 

33 

23 

29 

26 

51 

44 

6 

14 

16 

33 

0 20 40 60 80 100 

Lääkäri  

 Kuraattori  

 Terveydenhoitaja  

 Psykologi  

% 
Erittäin vähäinen / Vähäinen Kohtalainen Suuri / Erittäin suuri 

KUVIO 59. Yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden tarve esiopetuksessa (n = 130–151)

Esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä hieman reilu neljännes koki psykologien 
määrän joko melko tai täysin riittämättömäksi oppilaiden tarpeisiin nähden (kuvio 60). Hieman vajaa 
kolmannes koki psykologien määrän kohtalaiseksi ja 41 prosenttia joko hyväksi tai erittäin hyväksi 
suhteessa tarpeeseen. Vastausten jakauma oli samansuuntainen lääkäreiden mitoituksessa. Noin 
puolet oppilashuoltoryhmistä arvioi kuraattoreiden mitoituksen joko hyväksi tai erittäin hyväksi 
tarpeeseen suhteutettuna. Terveydenhoitajien osalta vastaava prosenttiosuus oli 71.
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KUVIO 60. Oppilashuoltohenkilöstön mitoitus suhteessa lasten tarpeisiin (n = 95–142)
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Oppilashuoltoryhmillä oli mahdollisuus pohtia henkilöstön riittävyyteen liittyviä haasteita. 
Niitä toi esiin 43 (27,0 %) esiopetuksen yksikkökohtaista oppilashuoltoryhmää. Noin kolmannes 
(34,0 %) ryhmistä mainitsi ongelmia psykologipalveluiden ja viidennes (20,8 %) kuraattoripalve-
luiden riittävyydessä. Neljännes (24,5 %) ryhmistä toi yleisesti esille henkilöstön resurssipulan.

Oppilashuoltoryhmät olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että oppilashuoltohenkilöstön mitoitus 
tarpeeseen nähden on pysynyt ennallaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Noin 40 prosenttia 
vastaajista koki, että laki on parantanut kuraattoreiden mitoitusta. Kolmannes ryhmistä arvioi, että 
psykologien mitoitus on parantunut lain myötä. Osa vastaajista (4,2–8,7 %) ilmoitti mitoituksen 
heikentyneen eri oppilashuoltoon osallistuvien ammattiryhmien (lääkärit, terveydenhoitajat, 
psykologit tai kuraattorit) osalta. 

Lapsen oikeudet oppilashuollossa

Lain mukanaan tuomat oppilaan oikeudet toteutuivat esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilas-
huoltoryhmien arvioiden mukaisesti pääsääntöisesti joko lähes aina tai aina lukuun ottamatta 
pääsyä neuvolan terveydenhoitajalle ilman ajanvarausta (kuvio 61). Tosin vastauksissa oli paljon 
hajontaa. Lähes jokaisesta tarkasteltavasta toteutumiskohteesta osa oppilashuoltoryhmistä (ky-
symyksestä riippuen 0,7–13,8 %) oli sitä mieltä, että ohjeelliset määräajat tai muut vaateet eivät 
toteudu koskaan. 
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KUVIO 61. Esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemys oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa mainittujen määräaikojen ja muiden vaateiden toteutumisesta  
(n = 133–146)

Esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
mukanaan tuomia muutoksia oppilashuoltopalveluiden saatavuuteen liittyvissä erityistarpeissa. 
Ryhmät kokivat, että erityistarpeiden huomioon ottaminen on pääsääntöisesti pysynyt ennallaan 
(kysymyksestä riippuen ennallaan pysymisen oli valinnut 71,5–93,8 % ryhmistä). Reilu neljännes 
ryhmistä arvioi tehostumista tapahtuneen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla ja 
viidenneksen mielestä tehostumista on tapahtunut niiden oppilaiden kohdalla, joiden äidinkieli 
on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. 

Ryhmistä 47 (29,6 %) pohti tarkemmin oppilashuollossa ilmenneitä erityistarpeita. Esiin nostettiin 
esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja muiden erityispalveluiden tarve sekä henkilöstöresurssit ja 
oppilashuoltopalveluiden saatavuusongelmat. Oppilashuoltoryhmien vastaukset oppilashuollol-
lisista erityistarpeista jaoteltiin seuraavasti:
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 ▪ Haasteet henkilöstöresursseissa, muissa resursseissa tai palvelujen saatavuudessa 
(45,0 % vastauksista):

Psykologipalveluiden saatavuus haastavaa.

 ▪ Tarve erikoissairaanhoidon palveluille ja muille erityispalveluille (23,3 % vastauksista):

Puheterapiapalvelut puuttuvat alueelta melkein kokonaan. Joillakin terapeuteilla on puolen vuoden jonot.

 ▪ Maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden haasteet (13,3 % vastauksista):

Mahdolliset tulkkipalvelun tarpeet.

 ▪ Konsultaatioiden, palaverien tai ylipäänsä yhteistyön vaikeus (6,7 % vastauksista):

Yhteistyö puutteellista.

 ▪ Muut vastaukset (11,7 % vastauksista):

Ei erityisiä tarpeita. Nykytilanne on tyydyttävä.

Oppilashuoltoryhmät pohtivat oppilashuollon palveluiden saatavuuteen liittyvien erityistarpei-
den nykytilaa. Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla erityistarpeita nähtiin olevan pääsääntöisesti 
jonkin verran (39,0 %), ei lainkaan (23,4 %) tai vähän (18,4 %). Oppilailla, joiden äidinkieli on jokin 
muu kuin suomi tai ruotsi, oli erityistarpeita vaihtelevasti: ei lainkaan (43,4 %), vähän (11,5 %), 
jonkin verran (33,6 %), paljon (9,7 %) tai erittäin paljon (1,8 %).
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4.5 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikuttavuus

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain hallituksen esityksen (HE 67/2013 vp) pohjalta laadittiin kysymys-
patteristo lain tavoitelluista vaikutuksista. Kysymykset kohdennettiin oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain tuomiin vaikutuksiin yhteiskunnan, viranomaisten, lasten ja nuorten, esiopetusyksiköiden 
toiminnan, palveluiden saatavuuden ja riittävyyden sekä yleisesti oppilashuollon kokonaisuuden 
kannalta. Esiopetuksen yksikkökohtaisia oppilashuoltoryhmiä pyydettiin arvioimaan lain vaiku-
tuksia oppilashuoltoon viisiportaisella Likert-asteikolla (ovatko he samaa tai eri mieltä esitetyistä 
väittämistä).

4.5.1 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä 77 prosenttia koki, että laki selkeytti 
oppilashuollon eri toimijoiden vastuita (kuvio 62). Myös oppilashuollon painopisteen katsottiin 
pääsääntöisesti (73,2 % vastauksista) siirtyneen varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään 
työhön. Lisäksi kehittymistä positiiviseen suuntaan koettiin tapahtuneen lähes kaikissa muissakin 
esitetyissä viranomaistoimintaan liittyvissä asioissa, kuten oppilashuollon johtamisessa ja koor-
dinoinnissa, oppilashuollon toiminnan jäsentymisessä ja eri hallinnonalojen välisen tiedonsiirron 
paranemisessa. Noin neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että laki ei ole poistanut turhia esteitä 
viranomaisten oppilashuoltoon liittyvän yhteistyön väliltä. Viidennes vastaajista puolestaan koki, 
että laki ei ole lisännyt yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen välillä.
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KUVIO 62. Esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain vaikutuksista viranomaisten toimintaan (n = 151–154)

4.5.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Noin kolme neljäsosaa oppilashuoltoryhmistä koki oppilas- ja opiskelijahuoltolain tehostaneen 
oppilashuoltotyötä ja parantaneen oppilashuollon jatkumoa esiopetuksesta toiselle asteelle, lukioon 
ja ammatilliseen koulutukseen asti (kuvio 63). Lähes 70 prosenttia oppilashuoltoryhmistä ilmaisi 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötävaikuttaneen oppilashuollon monialaisuuteen. Yli puolet 
oppilashuoltoryhmistä oli sitä mieltä, että laki on lisännyt oppilashuollon tuloksellisuutta. Sen 
sijaan reilusti yli puolet oppilashuoltoryhmistä (55,5–64,7 % kysymyksestä riippuen) ei allekirjoit-
tanut oppilas- ja opiskelijahuoltolain laajempien, kauaskantoisempien tavoitteiden (esim. lasten-
suojelun sekä sosiaali-, perhe- ja mielenterveyspalveluiden tarpeen väheneminen) toteutumista.
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KUVIO 63. Esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain yhteiskunnallisista vaikutuksista (n = 153–155)

4.5.3 Vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Oppilashuoltoryhmistä 87 prosenttia koki oppilashuollon tukevan perheiden tekemää kasva-
tustyötä (kuvio 64). Noin 70 prosenttia esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä 
havaitsi lasten vaikutusmahdollisuuksien esiopetuksessa parantuneen. Noin kaksi kolmasosaa 
oppilashuoltoryhmistä katsoi oppilashuollollisen yhteistyön kodin ja esiopetuksen kesken li-
sääntyneen. Hieman reilu puolet vastaajista arvioi lasten hyvinvoinnin parantuneen ja lasten 
osallisuuden lisääntyneen yhteisöllisessä oppilashuollossa oppilas- ja opiskelijahuoltolain voi-
maantulon myötä. Tosin näissä kysymyksissä vastaukset jakautuivat: 14–16 prosenttia vastaajista 
oli väittämien kanssa joko osittain tai täysin eri mieltä. Noin kolmannes ryhmistä ei osannut sanoa 
selkeää näkemystä lasten hyvinvointia ja osallisuutta koskeviin väittämiin.
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KUVIO 64. Esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain vaikutuksista lapsiin (n = 152–155)

4.5.4 Vaikutukset oppilashuollon kokonaisuuteen

Esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät totesivat oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
pääsääntöisesti lisänneen oppilashuoltotyön suunnitelmallisuutta ja parantaneen lasten tietosuojaa 
(kuvio 65). Noin kaksi kolmasosaa oppilashuoltoryhmistä ilmaisi oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
selkeyttäneen oppilashuoltolainsäädäntöä. Oppilashuoltoryhmistä 64 prosenttia oli sitä mieltä, 
että henkilötietoja käsittelevät säännökset ovat selkeitä oppilashuollossa. Ryhmistä 13 prosenttia 
ei tosin allekirjoittanut edellä mainittua henkilötietosäännösten selkeyttä, ja viidesosa ei osannut 
sanoa selkeää kantaa kyseiseen asiaan. Lain koettiin pääsääntöisesti selkeyttäneen oppilashuol-
tokertomusten kirjaamiskäytänteitä sekä oppilashuollon käsitteitä. Sen sijaan yli puolet esiope-
tuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä ei osannut ottaa kantaa lain vaikutuksesta 
oppilashuoltorekistereiden toimivuuteen.
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KUVIO 65. Esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain vaikutuksista oppilashuollon kokonaisuuteen (n = 151–154)

Oppilashuoltoryhmistä 21 (13,2 %) pohti tarkemmin oppilashuoltorekistereiden käyttöön liittyviä 
ongelmia. Vastauksista 13 käsitteli kirjaamisjärjestelmän puuttumista tai koulutuksen puuttumista 
oppilashuolto-ohjelmien käyttämisestä (Tallennustavat ja -paikat ovat vieläkin auki. Myös ohjelmistot 
ja käyttäjät niihin ovat ihmettelyn aiheena). Kuudessa vastauksessa pohdittiin rekistereiden käytön 
ongelmia, joista esimerkkinä seuraava vastaus: Esiopetuksessa käytössä yhdellä ihmisellä salattu muis-
titikku. Tikku voi kadota ja tieto siitä ei siirry automaattisesti mihinkään eikä se kommunikoi muiden 
tietojärjestelmien kanssa. Kahdessa vastauksessa tuotiin esille arkistoinnista annettujen ohjeiden 
epäselvyys ja puutteellisuus (Asiakirjojen arkistointi on erittäin epäselvää ja epäkäytännöllistä esiope-
tuksen oppilashuollon osalta. Se, kenellä on oikeus ja velvollisuus päästä oppilashuoltokertomuksiin käsiksi 
ja kuka niitä fyysisesti säilyttää, on erittäin epäselvää).

4.5.5 Vaikutukset esiopetusyksikön toimintaan

Oppilashuoltoryhmistä 90 prosenttia oli sitä mieltä, että esiopetuksen opettajat mieltävät oppi-
lashuoltotyön osaksi perustyötään (kuvio 66). Lähes saman verran oli oppilashuoltoryhmiä, jotka 
kokivat oppilashuollon tukevan lastentarhanopettajien tekemää kasvatus- ja opetustyötä. Yli 60 
prosenttia ilmaisi oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikuttaneen kokonaisuudessaan positiivisesti 
esiopetusyhteisön hyvinvointiin. Oppilashuoltoryhmät pohtivat myös, onko oppilas- ja opiske-
lijahuoltolaki tehostanut oppilashuoltohenkilöstön läsnäoloa yhteisöllisessä oppilashuollossa. 
Ryhmistä 52 prosenttia allekirjoitti väittämän kuraattoreiden osalta. Lääkäreiden läsnäolon te-
hostumista kysyttäessä lähes puolet ryhmistä valitsi vastausvaihtoehdoksi joko osittain tai täysin 
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eri mieltä. Lain vaikutus oppilashuollon korjaavien toimenpiteiden vähentymiseen oli haastava 
kysymys, sillä yli puolet ryhmistä ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Noin kolmannes oli kor-
jaavien toimenpiteiden vähenemistä käsittelevän väittämän kanssa joko osittain tai täysin eri mieltä.
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KUVIO 66. Esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain vaikutuksista esiopetusyksikön toimintaan (n = 150–154)

4.5.6 Vaikutukset oppilashuoltopalveluiden saatavuuteen ja riittävyyteen

Oppilashuoltoryhmistä 73 prosenttia oli joko osittain tai täysin sitä mieltä, että varhaisen tuen 
turvaaminen sitä tarvitseville on parantunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon 
seurauksena (kuvio 67). Kaksi kolmasosaa ryhmistä koki lain helpottaneen lasten avunsaantia 
oppilashuollossa. Ryhmät arvioivat myös muiden kyselylomakkeessa esitettyjen oppilashuolto-
palveluiden saatavuuteen ja riittävyyteen liittyvien asioiden parantuneen lain myötä. Tosin on 
huomioitava, että kysymyksestä riippuen 20–38 prosenttia vastaajista ei osannut ottaa kantaa 
esitettyihin väittämiin. Muutamat ryhmät (4,0–11,8 % kysymyksestä riippuen) kokivat lain hei-
kentäneen oppilashuollon palveluiden saatavuutta ja riittävyyttä.
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KUVIO 67. Esiopetuksen yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain vaikutuksista oppilashuoltopalveluiden saatavuuteen ja riittävyyteen  
(n = 151–154)

4.5.7 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myönteiset vaikutukset

Ryhmistä 112 (70,4 %) kirjasi oppilas- ja opiskelijahuoltolain myönteisiä vaikutuksia esiopetuk-
sen oppilashuollon toimintaan tai toteuttamiseen. Noin joka kolmannessa (30,8 %) vastauksessa 
nostettiin esille yhteistyön, yhteisöllisyyden, moniammatillisuuden ja osallisuuden tehostuminen. 
Viidennes vastaajista mainitsi käytänteiden selkeyttämisen, suunnitelmallisuuden, kehittämisen 
sekä seurannan ja arvioinnin lisääntyneen. Myös muun muassa resurssien lisääntyminen yleisesti, 
ennaltaehkäisevän näkökulman korostaminen sekä dokumentoinnin ja salassapidon tehostumi-
nen mainittiin oppilashuoltoryhmien vastauksissa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myönteiset 
vaikutukset ryhmiteltiin seuraavasti: 

 ▪ Yhteistyön, osallisuuden, moniammatillisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen 
(30,8 % vastauksista):

Poikkihallinnollinen yhteistyö on tehostunut.

 ▪ Toiminnan yhdenmukaistuminen, selkeytyminen, suunnitelmallisuuden lisääntyminen, 
seurannan ja arvioinnin kehittäminen sekä työnjaon tehostuminen (21,6 % vastauksista):

Selkiytyneet toimintatavat oppilashuollossa.

 ▪ Saatavuuden ja muiden resurssien paraneminen (16,7 % vastauksista):

Kuratorstjänst tillgänglig.



135

 ▪ Ennaltaehkäisevän näkökulman, varhaisen puuttumisen terävöityminen (10,2 % 
vastauksista):

Varhainen puuttuminen on tehostunut huomattavasti.

 ▪ Suunnitelmien, velvoitteiden, normien, salassapidon, dokumentoinnin ja ohjeistusten 
tehostuminen (7,0 % vastauksista):

Lakiin kirjattu.

 ▪ Oppilashuollon painoarvon, näkyvyyden ja tietoisuuden lisääntyminen (5,3 % vas-
tauksista):

Lisääntynyt tietämys oppilashuoltoon liittyvistä asioista.

 ▪ Yksilökohtaisen oppilashuollon ja oppilaiden oikeuksien huomioon ottamisen tehos-
tuminen (2,2 % vastauksista):

Lapsen /opiskelijan oikeudet selkeytyneet.

 ▪ Muut vastaukset (6,2 % vastauksista):

Lain voimaan tulo ei ole vaikuttanut asiaan. 

Viidesosa oppilashuoltoryhmistä ilmaisi, että heillä on ollut vaikeuksia oppilas- ja opiskelijahuolto-
lain tuomien velvoitteiden toteuttamisessa. Esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä 
28 (17,6 %) kertoi tarkemmin kohdatuista vaikeuksista. Enin osa (16 vastausta) käsitteli henkilös-
töresurssiongelmaa. Kuusi ryhmää toi esiin asiakirjojen täyttämisen ja oppilashuoltokertomusten 
kirjaamisen ongelmat. Viidessä vastauksessa mainittiin oppilashuollon toteuttamiskäytäntöjen 
haasteista (Oppilashuollon määrittäminen arjessa on sekavaa, kun lapsi on kokonaisuus, ja hänen asioitaan 
hoidetaan monessa yhteydessä). Neljälle ryhmälle oppilashuolto ei ollut vielä selkeytynyt kunnolla 
(Oppilashuolto on esiopetuksen osalta vasta suunnitelmissa). 

Oppilashuoltoryhmistä 20 (12,6 %) pohti, miten edellä mainittuihin haasteisiin pitäisi vastata 
valtakunnan tasolla. Seitsemässä vastauksessa esitettiin toive rahoituksesta ja lisäresursseista. Viisi 
ryhmää toivoi valtakunnan taholta selkeää ohjeistusta oppilashuollon toteuttamiseen. Myös kou-
lutusta ja sähköistä kirjausjärjestelmää toivottiin. Eräässä vastauksessa nostettiin esiin opetuksen 
järjestäjiin kohdistuva napakampi kontrolli (Tiukentaa opetuksen järjestäjien resursoinnin seurantaa).
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4.6 Oppilashuollon seuranta ja arviointi

Esiopetuksen yksikkökohtaisilta oppilashuoltoryhmiltä tiedusteltiin myös, missä määrin he 
hyödyntävät valtakunnallista tai paikallista vertailutietoa oppilashuoltotyössään. Kysymykseen 
vastasi 88 (55,3 %) oppilashuoltoryhmää. Heistä noin 31 prosenttia mainitsi osallistuvansa jo-
honkin kansalliseen seurantaan ja hyödyntävänsä näistä saatavaa tietoa. Paikallisiin seurantoihin 
(mm. terveystarkastusten yhteenvedot ja oppimisympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 
tarkastukset) osallistumisesta ja siitä saatavan tiedon hyödyntämisestä mainitsi noin 64 prosent-
tia ryhmistä. Erilaisiin tyytyväisyyskyselyihin ja itsearviointeihin ilmoitti osallistuvansa ja niistä 
saatuja tietoja hyödyntävänsä kysymyksestä riippuen 78–83 prosenttia oppilashuoltoryhmistä. 
Esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät olivat pääsääntöisesti (67,5–82,2 % kysy-
myksestä riippuen) sitä mieltä, että paikalliset seurannat, tyytyväisyyskyselyt ja itsearvioinnit 
soveltuvat joko hyvin tai erittäin hyvin oppilashuollon käyttöön. Valtakunnallisten seurantojen 
osalta soveltuvuuden esiopetukseen allekirjoitti noin neljäsosa vastaajista. Esiopetusyksiköiden 
oppilashuoltoryhmistä 88 (55,3 %) pohti oppilashuollon seurannan ja arvioinnin indikaattoreita. 
Tärkeimmiksi indikaattoreiksi koettiin seuraavat:

 ▪ Tyytyväisyyskyselyt, palautteet (29,9 % vastauksista)

 ▪ Itsearvioinnit (23,9 % vastauksista)

 ▪ Paikalliset seurannat (14,7 % vastauksista)

 ▪ Palvelujen saatavuus (6,5 % vastauksista)

 ▪ Osallisuus, toimien tuloksellisuus (3,8 % vastauksista)

 ▪ Hyvinvointikyselyt (3,8 % vastauksista)

 ▪ Ulkopuoliset tarkastukset (2,2 % vastauksista)

 ▪ Muut vastaukset (15,2 % vastauksista):

Toimintaympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät vertailutiedot. Lasten hyvinvointiin 
liittyvät tiedot. Oppilashuollon vaikuttavuuteen liittyvät laadulliset tiedot.

Esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat myös, miten valtakunnallinen 
ohjaus (esim. OPH ja THL) on tukenut oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa esiope-
tuksen oppilashuollossa. Enin osa (60,2 %) ryhmistä arvioi tuen kohtalaiselle tasolle (kuvio 68). 
Noin neljäsosa (25,2 %) koki kansallisen ohjauksen joko hyväksi tai erittäin hyväksi ja 15 prosenttia 
joko huonoksi tai erittäin huonoksi. Sekä residuaali- että keskiarvotarkastelut (1–5: 1 = Erittäin 
huonosti, 2 = Huonosti, 3 = Kohtalaisesti, 4 = Hyvin, 5 = Erittäin hyvin) osoittivat ruotsinkielisten 
esiopetusyksiköiden kokeneen kansallisen ohjauksen hieman paremmaksi suomenkielisiin esi-
opetusyksiköihin nähden. 
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KUVIO 68. Kansallisen ohjauksen tuki esiopetusyksiköiden oppilashuoltotyölle oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain toimeenpanossa (n = 123)

4.7 Oppilashuolto opetussuunnitelmissa 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2016) määrätään tarkasti, mitkä 
oppilashuoltosuunnitelman asiat ovat paikallisesti päätettäviä ja miten yksikkökohtainen oppi-
lashuoltosuunnitelma laaditaan. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointiin sisältyi 
esiopetuksen yksikkökohtaisten opetussuunnitelmien oppilashuolto-osuuksien analysointi. 
Asiakirjoista tarkastettiin, oliko niissä kuvattu opetussuunnitelman perusteissa mainittuja pai-
kallisia sisältöjä. Esiopetuksen yksikkökohtaisten opetussuunnitelmien oppilashuolto-osuuksia 
analysoitiin 34. Analysoiduista suunnitelmista 31 oli useamman esiopetusyksikön kanssa yhteinen. 
Kolmella esiopetusyksiköllä oli oma suunnitelmansa. 

Tarkasteltavia sisältöjä oli yhteensä 39. Esiopetusyksiköiden opetussuunnitelmien oppilashuolto-
osuuksissa oli kuvattu vaihtelevasti esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittuja 
paikallisesti kuvattuja sisältöjä. Suunnitelmiin oli pääosin paneuduttu hyvin. Kolme tarkasteltua 
suunnitelmaa olivat lähinnä ohjeistuksia siitä, mitä oppilashuoltosuunnitelmassa pitäisi olla. 
Tarkasteltavista sisällöistä yhdeksän oli niitä, jotka löytyivät kaikista tarkastetuista suunnitel-
mista. Näitä olivat esimerkiksi oppilashuollon tavoitteet, toimintatavat, oppilashuoltopalveluiden 
järjestäminen sekä monialainen yhteistyö. Sen sijaan oppilashuollon seurantaan liittyvät sisällöt 
löytyivät noin 62–79 prosentista suunnitelmia. Taulukkoon 7 on koottu tiedot siitä, miten kat-
tavasti opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2016) mainitut paikallisesti kuvattavat 
oppilashuollon sisällöt tulivat esille tarkastetuissa asiakirjoissa. 
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TAULUKKO 7. Opetussuunnitelman perusteiden mukaisten paikallisesti kuvattavien sisältöjen 
esiintyvyys esiopetusyksiköiden opetussuunnitelmissa (n = 34)

Opetussuunnitelman (Opetushallitus 2016) mukaiset paikallisesti kuvattavat sisällöt: Kyllä-vastaukset (%)
Toteuttamisen tavoitteet 100,0
Toimintatavat 100,0
Suunnitelmaan perehdyttäminen 64,7
Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta 70,6
Arvio käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista 97,1
Resurssien kohdentaminen 88,2
Oppilashuoltopalveluiden järjestäminen 100,0
Oppilashuoltopalveluiden työn- ja vastuunjako 94,1
Oppilashuollon monialainen yhteistyö 100,0
Oppilashuoltopalveluiden kohdentaminen 94,1
Oppilashuollon kehittäminen 97,1
Oppilashuollon seuranta 79,4
Yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuuden kuvaus 97,1
Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano 100,0
Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa 94,1
Yhteistyö perusopetuksen kanssa 85,3
Yhteistyö muiden tahojen kanssa 100,0
Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 94,1
Kuljetuksen odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 88,2
Suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 94,1
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 94,1
Yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus 100,0
Yhteistyö tehostetun tuen ja erityisen tuen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä 85,3
Lapsen sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen 76,5
Oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa 64,7
Asiantuntijaryhmän kokoaminen 97,1
Suostumuksen hankkiminen 97,1
Yksilökohtaisen ryhmän menettelytavat 100,0
Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 97,1
Lasten ja huoltajien osuus 100,0
Tiedottamisen periaatteet huoltajille 79,4
Tiedottamisen periaatteet yhteistyötahoille 73,5
Seurannasta vastuussa oleva taho 73,5
Seurattavat asiat 73,5
Seurannassa käytettävät menetelmät 70,6
Seurannan aikataulu 61,8
Seurantatietojen käsittely 73,5
Seurantatietojen hyödyntäminen 70,6
Seurannan tulosten tiedottaminen 64,7
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4.8 Oppilashuolto lasten kokemana

Esiopetuksen lasten näkemyksiä esiopetuksesta ja oppilashuollosta selvitettiin ryhmähaastatteluin. 
Haastateltavia ryhmiä oli neljä ja lapsia 22. Ryhmähaastattelussa lähestyttiin oppilashuoltoa sekä 
yhteisöllisen tekemisen että oppilashuoltohenkilöstön kautta. 

Lapset kertoivat esiopetuksen mukaviksi asioiksi muun muassa leikkimisen, piirtämisen, ulkoi-
lun, lepohetket, lelu- ja ammattipäivät, juhlat ja aarteen etsimisen. Ryhmät miettivät myös, oliko 
esiopetuksessa harmin aiheita. Lapset eivät pitäneet riitelystä, tapaturmista, kiusaamisesta, koti-
ikävästä eivätkä aikuisten komentelusta. 

Esiopetuksen lapset olivat tehneet yhteistyöprojekteja lähikoulun alkuopetuksen oppilaiden 
kanssa. Projektit koettiin pääosin mukaviksi, mutta myös isotöisiksi. Ryhmällä oli ollut vähän 
päiväkodin muiden ryhmien kanssa yhteistyötä, sillä lasten laaja ikäjakauma ei välttämättä mah-
dollista laajempaa yhteisöllistä toimintaa. 

Esiopetusryhmän lapset olivat tutustuneet esiopetusvuoden aikana erilaisiin ammatteihin esi-
merkiksi ammattipäivien kautta. Ryhmähaastatteluissa lasten tehtävänä oli selittää, mitä oppi-
lashuoltohenkilöstö tekee. Tässä lasten näkemyksiä aiheeseen:

 ▪ Terveydenhoitaja

 ° On neuvolassa ja pistää.

 ° Antaa rokotuksia.

 ° Mittaa verenpainetta.

 ° Mittaa ja tarkistaa.

 ▪ Lääkäri

 ° Tutkii.

 ° Hoitaa.

 ° On ortopedi.

 ° Parantaa

 ▪ Kuraattori

 ° On koulukuraattori.

 ° Pitää joskus salissa tunteja.

 ° Nimi on tuttu.

 ▪ Psykologi

 ° Aikuiset ovat nähneet.

 ° Tämä sana on kuultu.
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Terveydenhoitaja ja lääkäri olivat tutuimmat oppilashuoltohenkilöstön edustajat lapsille. Psyko-
logista tiedettiin vähiten. Edellä mainittujen ammattien lisäksi ryhmähaastatteluissa mainittiin 
hammaslääkäri.

4.9 Oppilashuollon vahvuudet, kehittämiskohteet ja hyvät käytänteet 

Esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat oppilashuoltonsa kokonaistilaa sekä 
tämänhetkisestä että oppilas- ja opiskelijahuoltolakia edeltävästä näkökulmasta. Oppilashuollon 
tilan joko hyväksi tai erittäin hyväksi arvioineiden osuus on lisääntynyt oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain myötä. Vastaavasti oppilashuollon kokonaistilan kohtalaiseksi ja heikoksi arvioivien osuus 
on vähentynyt (kuvio 69).
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KUVIO 69. Oppilashuollon tila esiopetuksessa ennen ja jälkeen oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
voimaantulon (n = 145–149)

Oppilashuollon vahvuudet esiopetuksessa

Esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä 140 (88,1 %) pohti oppilashuoltonsa 
toiminnan tai sen toteuttamisen vahvuuksia. Reilu kolmannes (34,0 %) vastauksista käsitteli 
moniammatillisuutta, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Noin 16 prosentissa vastauksista 
tuotiin esille oppilashuollon suunnitelmallisuus, säännöllisyys ja toimintatavat, sitoutuminen 
toimintaan tai siirtymävaiheiden onnistuminen. Myös esiopetusyksikön pieni koko ja tuttuus, 
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resurssit ja joustavuus sekä varhainen puuttuminen koettiin vahvuuksiksi. Esiopetuksen yksik-
kökohtaisten oppilashuoltoryhmien avoimet vastaukset oppilashuollon vahvuuksista jaoteltiin 
seuraavasti:

 ▪ Moniammatillisuus, yhteistyö, yhteisöllisyys ja osallisuus (34,0 % vastauksista):

Olemme hyvin verkostoituneet ja tunnemme toisemme hyvin. Meillä kaikilla toimijoilla on hyvä moti-
vaatio tehdä työtä. Yksittäisen lapsen asioissa seuranta toimii. Jaamme yhteisen huolen ja annamme 
tukea toisillemme.

 ▪ Suunnitelmallisuus, sitoutuminen, säännöllisyys, toimintatavat, tietoisuus ja siirty-
mävaiheet (16,3 % vastauksista):

Suunnitelmallisuus, vastuut selkiytyneet, tiedonkulku lisääntynyt esioppilaiden siirtyessä kouluun.

 ▪ Pienuus, sopiva koko ja tuttuus (12,2 % vastauksista):

Pieni yksikkö, oppilaista pidetään hyvää huolta. Kukaan ei pääse katoamaan massaan.

 ▪ Resurssit, lähellä olevat palvelut, palveluiden saatavuus ja tasaveroisuus (12,2 % vas-
tauksista):

Esiopetus fyysisesti koulun yhteydessä -> kaikki toimijat lähellä.

 ▪ Oppilashuollon toimivuus, joustavuus, nopeus, tehokkuus ja varhainen puuttuminen 
(10,7 % vastauksista):

Nopea puuttuminen asioihin.

 ▪ Ammattitaitoinen henkilöstö (6,1 % vastauksista):

Oma henkilökunta ammattitaitoista.

 ▪ Kehittämisinto ja -halu, tärkeys, innostus ja aktiivisuus (3,1 % vastauksista):

Yhteinen ymmärrys asian tärkeydestä.

 ▪ Muut vastaukset (5,4 % vastauksista):

Lasten tyytyväisyyskysely.
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Oppilashuollon kehittämiskohteet esiopetuksessa

Oppilashuoltoryhmät miettivät myös oppilashuoltonsa kehittämiskohteita. Oppilashuoltoryhmistä 
130 (81,8 %) toi niitä esille. Noin kolmannes ryhmistä mainitsi kehittämiskohteekseen varhaiseen 
puuttumisen, ennaltaehkäisyn ja yhteisöllisen toiminnan, ja noin 16 prosenttia ryhmistä koki 
kehittämistarvetta resursseissa ja palveluiden saatavuudessa. Lähes saman verran oli ryhmiä, joi-
den mielestä kehittämisen tulisi kohdentua oppilashuollon kokonaisuuteen ja toimintatapoihin. 
Esiopetusyksiköiden oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilashuollon kehittämiskohteista 
jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen toiminnan kehittäminen, yhteistyön ja osallisuuden 
parantaminen sekä varhainen puuttuminen (32,3 % vastauksista):

Lasten aktiivinen osallistaminen. Kaikki esiopetuksessa työskentelevät henkilöt mieltävät oman 
työnsä osana oppilashuoltoa.

 ▪ Resursseiden, palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sekä yhdenvertaisuuden 
parantaminen (16,2 % vastauksista):

Suomenkielisten puheterapiapalveluiden saatavuuden parantaminen. Maahanmuuttajalasten perheiden 
tulkkipalvelujen kehittäminen.

Aikaa sille, että voitaisiin yhdessä koko yksikön henkilöstön kanssa keskustella ja perehtyä oppi-
lashuollon asioihin.

 ▪ Oppilashuollon kokonaisuuden toimintatapojen, rakenteiden, suunnitelmallisuuden 
ja yhtenäisten käytänteiden kehittäminen sekä nivelvaiheisiin panostaminen (15,3 % 
vastauksista):

Saada ylipäätään oppilashuolto toimimaan.

 ▪ Toimijoiden pysyvyyteen, sitoutumiseen, tietoisuuteen, muutosten hyväksymiseen 
ja kouluttautumiseen panostaminen (14,8 % vastauksista):

Oppilashuollon kriisitilanteisiin ja maahanmuuttajiin liittyvää koulutusta. 

Lisää koulutusta erilaisista toimintamahdollisuuksista. Lisää tietoa esimiehille ja esiopetuksen 
henkilöstölle. Jalkauttaminen osaksi jokapäiväistä opetus- ja kasvatustyötä.

 ▪ Lomakkeiden, rekistereiden, kirjaamisen sekä arvioinnin ja seurannan kehittäminen 
(9,6 % vastauksista):

Säännöllinen arviointi ja tavoitteiden uudelleen asettaminen.
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 ▪ Salassapitoon, tiedonkulkuun, yksilökohtaiseen oppilashuoltoon sekä oppilaan 
 oikeuksiin panostaminen (5,7 % vastauksista):

Tiedonsiirron kokonaisuuden varmistaminen kouluun siirryttäessä (jokainen ammattiryhmä siirtää 
tiedon omalta osaltaan).

 ▪ Vastuullisuuden, tehokkuuden sekä erilaisten suunnitelmien päivitysten huomioi-
minen (2,2 % vastauksista):

Vuosikellon tehostaminen.

 ▪ Muut vastaukset (3,9 % vastauksista):

Hyvinvointiohjelman käyttöön otto ensi lukuvuonna.

Oppilashuoltoon kehitetyt toimivat käytänteet

Noin 73 prosenttia esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä ilmoitti kehittäneensä 
esiopetuksen oppilashuollon toimintaan tai sen toteuttamiseen erilaisia käytänteitä. Ryhmistä 
86 (54,1 %) toi esille kehittämiään käytänteitä ja toimintatapoja. Ne olivat hyvin erilaisia, joten 
niiden luokittelua ei koettu järkeväksi. Erilaisten suunnittelupalaverien, työryhmien ja vuosikel-
lojen lisäksi mainittiin esimerkiksi seuraavat käytänteet:

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen hanketyöntekijä on palkattu alueellemme yksilöllisen oppilas-
huollon kehittämiseen.

Eskari- Cafe henkilökunnalle, erityistyöntekijöille ja vanhemmille, aiheet sovitaan etukäteen, nou-
sevat lasten tarpeista, yhteinen keskusteluhetki. Pienryhmäkerhot, joissa mukana myös kuraattori 
tai laaja-alainen erityislastentarhanopettaja. Esi- ja alkuopetuksen yhteiset projektit.

Toiminnallisia vanhempainiltoja, sosiaalisia taitoja vahvistavia pienryhmiä.
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5 
Oppilashuolto  

perusopetuksessa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointiin osallistui 459 perusopetuksen 
koulukohtaista oppilashuoltoryhmää ja 13 199 perusopetuksen oppilasta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki paransi oppilaiden ja erityisesti oppilaskuntien vaikutus-
mahdollisuuksia kouluissa, lisäsi oppilashuoltotyön suunnitelmallisuutta sekä paransi op-
pilaiden tietosuojaa. Oppilaat saavat oppilashuoltopalvelut pääsääntöisesti lain asettamien 
määräaikojen puitteissa. Oppilashuollon tilan joko hyväksi tai erittäin hyväksi arvioineiden 
osuus lisääntyi oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Laki selkeytti myös oppilashuollon 
eri toimijoiden vastuita, lisäsi oppilaiden osallisuutta yhteisöllisessä oppilashuollossa, lisäsi 
oppilashuoltoon liittyvää yhteistyötä kodin ja koulun kesken ja teki oppilashuollosta moni-
alaisemman kokonaisuuden. Yhteisöllisen oppilashuollon toiminta tehostui. Laki tehosti 
myös oppilashuoltoasioiden tiedottamista, erilaisten toimintatapojen ja käytänteiden kehit-
tämistä sekä yhteisten tavoitteiden linjaamista perusopetuksen oppilashuoltoon.

Kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuus parani kolmanneksessa kouluista. Terveydenhoi-
tajien ja kuraattorien saatavuus koettiin pääosin hyväksi tai erittäin hyväksi. Neljännes kouluista 
ilmoitti lääkäripalveluiden saatavuuden heikoksi tai erittäin heikoksi. Psykologipalveluiden 
osalta näin vastasi viidennes kouluista. Noin kolmasosa koki psykologien ja lääkäreiden 
mitoituksen oppilaiden tarpeisiin nähden joko melko tai täysin riittämättömäksi. Kuraattorien 
kohdalla näin vastaisi noin viidesosa ryhmistä. Oppilaat kokivat terveydenhoitajapalveluiden 
saatavuuden ja niistä saadun avun hyväksi. Oppilaat kokivat myös, että heidän huoliinsa 
reagoidaan koulussa, ja että he saavat tarvittaessa nopeasti tukea. 
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Vaikka oppilashuollon tila kokonaisuudessaan oli perusopetuksessa myönteinen, siinä on 
vielä kehittämistä. Perusopetuksen oppilashuollon kehittämishaasteita ovat esimerkiksi op-
pilaiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen yhteisöllisessä oppilashuollossa, oppilashuollon 
seurannan ja arvioinnin tehostaminen, opetushenkilöstön oppilashuollollisen osaamisen 
kehittäminen sekä heidän työpanoksensa vahvistaminen yhteisöllisessä oppilashuollossa, 
pedagogisen tuen ja oppilashuollon toiminnan erojen selkeyttäminen, oppilashuoltopalve-
lujen sähköistäminen, oppilaiden tuen tarpeen varhaisen tunnistamisen terävöittäminen, 
yksilökohtaisen oppilashuollon toimintaperiaatteiden (mm. suostumukset) toteutuminen 
sekä oppilashuoltorekistereiden toimivuuden parantaminen. Myös psykologi- ja lääkäripal-
veluiden saatavuuden parantamiseen, oppilashuoltopalveluiden laadun yhdenvertaistami-
seen, oppilashuollon tuloksellisuuteen, lähipalveluperiaatteen toteutumiseen, tiedonsiirron 
tehostamiseen, turhien esteiden poistamiseen oppilashuollollisesta yhteistyöstä, oppilas-
huoltopalveluiden saamiseen lain asettamien määräaikojen puitteissa sekä painopisteen 
siirtämiseen yksilökohtaisesta yhteisölliseen oppilashuoltoon on kiinnitettävä huomiota. 

Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain kauaskantoisempien tavoitteiden saavuttamiseksi, 
kuten korjaavien toimenpiteiden, lasten perheneuvolan palveluiden tarpeen, lastensuojelun 
tarpeen, lasten mielenterveyspalveluiden tarpeen sekä lasten sosiaalipalveluiden tarpeen 
vähenemiseksi, on vielä paljon tehtävää myös perusopetuksen oppilashuollossa. Oppilaiden 
turvataitojen kehittäminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen, yhteisöllisen 
oppilashuollon näkyminen koulun arjessa, oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
yhteisistä asioista päätettäessä, oppilaiden tietoisuuden lisääminen oppilashuollosta ja heidän 
vaikutusmahdollisuuksistaan sekä oppilaiden uskalluksen vahvistaminen avun pyytämiseen 
olivat kehittämishaasteita, jotka nousivat esiin oppilaiden vastauksista. 

5.1 Taustatiedot

Koulut

Perusopetuksen koulukohtaiseen oppilashuoltokyselyyn vastasi 459 ryhmää. Arviointiin osallis-
tuneiden perusopetuksen koulujen opetuskieli oli pääsääntöisesti suomi (88,6 %). Ruotsinkielisiä 
kouluja oli arvioinnissa mukana 43 (9,4 %) ja niitä kouluja, joiden opetuskielenä oli suomi sekä 
jokin muu kieli, oli yhdeksän (2,0 %). Suurin osa (58,4 %) arviointiin osallistuneista kouluista luo-
kiteltiin keskikokoisiksi kouluiksi (oppilasmäärä 101–500). Pieniä kouluja (oppilasmäärä 1–100) 
oli noin kolmannes ja isoja (oppilasmäärä 501 tai enemmän) noin 11 prosenttia arvioinnissa 
mukana olleista kouluista. Arviointiin osallistuneiden perusopetuksen koulujen taustamuuttujat 
on koottu taulukkoon 8. Arvioinnissa mukana olleista kouluista oli yhtenäiskouluja hieman reilu 
kolmannes (38,4 %). Lähes samansuuruinen (36,4 %) oli alakoulujen osuus. Neljännes arvioinnissa 
mukana olleista kouluista oli yläkouluja. Hieman reilussa neljänneksessä (28,4 %) kouluja oli jokin 
tai joitakin painotusalueita (esim. musiikki tai liikunta). Kouluista 46 prosenttia edusti kaupunki-
maisia, noin 35 prosenttia maaseutumaisia kuntia ja 19 prosenttia taajaan asuttuja (taulukko 8).
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TAULUKK0 8. Arviointiin osallistuneiden perusopetuksen koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien 
vastaukset taustamuuttujittain

Taustamuuttuja Luokat n %
Opetuskieli suomi 404 88,6

ruotsi 43 9,4
suomi ja jokin muu kieli 9 2,0
yhteensä 456 100,0

Koulun oppilasmäärä 1–100 139 31,0
101–500 262 58,3
501 tai enemmän 48 10,7
yhteensä 449 100,0

Koulussa olevien oppilaiden 
lukumäärä, joiden äidinkieli on 
jokin muu kuin suomi tai ruotsi

0 112 27,9
1–20 223 55,6
21 tai enemmän 66 16,5
yhteensä 401 100,0

Koulussa olevien erityistä tukea 
tarvitsevien oppilaiden lukumäärä

0 27 6,4
1–20 254 60,3
21 tai enemmän 140 33,3
yhteensä 421 100,0

Koulun vuosiluokat 0–9 tai 1–9 157 38,4
0–6 tai 1–6 149 36,4
7–9 103 25,2
yhteensä 409 100,0

Painotusalue kyllä 130 28,4
ei 329 71,6
yhteensä 459 100,0

Kuntamuoto kaupunkimainen kunta 211 46,0
taajaan asuttu kunta 89 19,4
maaseutumainen kunta 159 34,6
yhteensä 459 100,0

Aluehallintovirastoalue (AVI-alue) Etelä-Suomi 134 29,2
Lounais-Suomi 79 17,2
Itä-Suomi 59 12,9
Länsi- ja Sisä-Suomi 120 26,1
Pohjois-Suomi 45 9,8
Lappi 22 4,8
yhteensä 459 100,0

Omistajatyyppi
Yhteensä 

kunta 400 87,3
kuntayhtymä 5 1,1
yksityinen 49 10,7
valtio 4 0,9
yhteensä 458 100,0
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Oppilaat

Perusopetuksen oppilaille suunnattuun kyselyyn vastasi 13 199 oppilasta. Vastanneista 50,3 
prosenttia oli poikia ja 49,3 prosenttia tyttöjä. Kyselyyn vastanneista oppilaista kaksi viidesosaa 
(39,7 %) oli viidennen luokan oppilaita ja kolme viidesosaa (60,3 %) kahdeksannen luokan oppi-
laita. Oppilaista 87 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen suomen, kahdeksan prosenttia ruotsin ja 
viisi prosenttia jonkin muun kielen (taulukko 9). 

Enin osa oppilasvastauksista oli Etelä-Suomen AVI-alueelta (32,9 %) ja vähiten Lapin AVI-alueelta 
(3,8 %). Maakunnittain tarkasteltuna suurin osa vastaajista (24,0 %) oli Uudeltamaalta. Seuraavaksi 
eniten vastauksia tuli Pohjois-Pohjanmaalta (10,5 %). Vähiten vastauksia oli Kainuusta (0,9 % kaikista 
vastanneista). Yli puolet vastanneista (52,6 %) asui kaupunkimaisessa kunnassa. Taajaan asutussa 
kunnassa asui 19 prosenttia ja maaseutumaisessa kunnassa 29 prosenttia vastanneista oppilaista. 

TAULUKK0 9. Arviointiin osallistuneiden perusopetuksen oppilaiden vastaukset 
taustamuuttujittain

Taustamuuttuja Luokat n %
Sukupuoli poika 6 639 50,3

tyttö 6 501 49,3
ei vastausta 59 0,4
yhteensä 13 199 100,0

Luokka-aste 5. luokka 5 199 39,7
8. luokka 7 882 60,3
yhteensä 13 081 100,0

Äidinkieli suomi 11 441 87,0
ruotsi 1 088 8,3
muu 623 4,7
yhteensä 13 152 100,0

Kotona pääasiassa puhuttu kieli suomi 11 479 87,3
ruotsi 874 6,6
muu 800 6,1
yhteensä 13 153 100,0

Kuntamuoto kaupunkimainen kunta 6 939 52,6
taajaan asuttu kunta 2 445 18,5
maaseutumainen kunta 3 815 28,9
yhteensä 13 199 100,0

Aluehallintovirastoalue (AVI-alue) Etelä-Suomi 4 356 32,9
Lounais-Suomi 1 671 12,7
Itä-Suomi 1 858 14,1
Länsi- ja Sisä-Suomi 3 309 25,1
Pohjois-Suomi 1 510 11,4
Lappi 495 3,8
yhteensä 13 199 100,0
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5.2 Perusopetuksen koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän 
toiminta ja toimintaperiaatteet

Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien lukuvuosittaisten kokoontumiskertojen määrä vaihteli 
paljon (1–60). Tavanomaisimmin (16,6 %, n = 75) ryhmä kokoontui kahdesti lukuvuoden aikana. 
Reilu 13 prosenttia ryhmistä ilmoitti kokoontuvansa neljästi lukuvuoden aikana. Kymmenen 
kokoontumiskerran ryhmiä oli noin kahdeksan prosenttia vastaajista. Viikoittain tai useam-
min kokoontuvia ryhmiä oli 14 koulussa. Kun tarkasteltiin kokoontumiskertojen keskiarvoja 
taustamuuttujittain, havaittiin oppilashuoltoryhmien kokoontuvan suurissa kouluissa (ka 16,4) 
useammin kuin keskisuurissa (ka 12,0) ja pienissä (ka 5,3) kouluissa. Kokoontumistiheys oli 
suurempi yläkouluissa (ka 13,4) ja yhtenäiskouluissa (ka 11,6) alakouluihin (ka 7,0) verrattuna.

Koulujen oppilashuoltoryhmään kuului tavanomaisimmin terveydenhoitaja (100 %), kuraattori 
(99,5 %), erityisopettaja (98,8 %) ja rehtori (98,6 %). Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpa-
non arviointiin osallistui kunkin edellä mainitun ryhmän edustajia noin 300. Muiden ryhmien 
edustajia oli mukana arviointikysymyksiin vastanneissa koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä 
selkeästi vähemmän. Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 175 (38,1 %) vastasi huoltajien osal-
lisuutta koskevaan kysymykseen. Heistä noin 48 prosenttia ilmaisi huoltajan edustajan kuuluvan 
oppilashuoltoryhmään. Oppilaita koskevaan kysymykseen vastasi 181 ryhmää (39,4 %), ja heistä 
noin 52 prosenttia mainitsi oppilasedustuksesta oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmään 
kuuluvien ryhmien prosenttiosuudet on koottu taulukkoon 10.

TAULUKKO 10. Koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat henkilöt (koko kyselyn n = 459)

Henkilöryhmä Oppilashuoltoryhmään kuuluvien osuus 
kysymykseen vastanneista (%)

Kysymykseen vastanneiden lukumäärä 
(n)

Rehtori 98,6 425
Apulais- tai vararehtori 83,6 274
Luokanopettaja 69,0 229
Aineenopettaja 44,1 161
Erityisopettaja 98,8 423
Opinto-ohjaaja 83,8 271
Koulunkäyntiavustaja 39,6 149
Psykologi 93,7 367
Kuraattori 99,5 437
Terveydenhoitaja 100,0 434
Lääkäri 43,5 161
Oppilas 51,9 181
Huoltaja 48,6 175
Yhteistyötaho(t) 58,4 101
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5.3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset 
oppilashuollon tehostumiseen perusopetuksessa

5.3.1 Oppilashuollon suunnittelu ja toteutus

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutusta toi-
mintaansa. Noin puolet (51,2 %) ryhmistä oli sitä mieltä, että ryhmän toiminta on joko tehostunut 
tai tehostunut merkittävästi lain myötä. Kolmannes vastaajista koki toiminnan pysyneen ennallaan ja 
hieman vajaa viidennes näki toiminnassa heikentymistä. 

Koulukohtaisilta oppilashuoltoryhmiltä kysyttiin, missä määrin oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
on vaikuttanut ryhmän toiminnan suunnitelmallisuuteen. Noin 70 prosenttia ryhmistä ilmoitti 
suunnitelmallisuuden lisääntyneen joko jonkin verran tai paljon oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
myötä. Hieman reilu viidennes ilmoitti suunnitelmallisuuden pysyneen ennallaan ja seitsemällä 
prosentilla ryhmistä se oli vähentynyt. 

Oppilashuoltoryhmät arvioivat myös, onko laki tehostanut oppilashuollon suunnitteluun ja 
toteutukseen liittyviä asioita. Ryhmistä yli puolet koki, että oppilashuollon toimintatapojen ja 
käytänteiden kehittäminen, yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen, koulukohtaisen luku-
vuosittaisen oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen sekä opetussuunnitelman mukaisen 
oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ovat tehostuneet (kuvio 70). Monen suunnitteluun 
ja toteutukseen liittyvän oppilashuollon asian koettiin pysyneen samalla tasolla ennen ja jälkeen 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon. Kymmenesosa ryhmistä oli sitä mieltä, että yksi-
lökohtaisen oppilashuollon järjestäminen on heikentynyt lain myötä.
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KUVIO 70. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoma muutos oppilashuollon suunnitteluun ja 
toteutukseen perusopetuksessa (n = 419–433)
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Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 77 (16,8 %) pohti syitä, miksi oppilashuollon suunnittelu 
ja toteuttaminen on heikentynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaan astuttua. Neljännes 
ryhmistä nosti esiin tiedonkulkuun ja salassapitosäännöksiin liittyvät hankaluudet. Vastaukset 
oppilashuollon suunnittelun ja toteuttamisen heikentymiseen jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Tiedonkulkuongelmat, salassapitosäännökset ja kirjaamiskäytänteet (26,0 % vas-
tauksista):

Tiedonkulku koulun sisällä henkilökunnan keskuudessa heikentynyt oppilasta koskevien oppilas-
huoltoasioiden osalta. Vastuu vaikeistakin oppilaskohtaisista asioista siirtynyt liikaa yksittäisten 
koulun työntekijöiden harteille.

Yksilökohtaisia monialaisia oppilashuoltopalavereja pidetään entistä vähemmän. Tiukentuneet 
salassapito- ja kirjaamisvelvoitteet ovat nostaneet opettajien kynnystä tuoda asioita oppilashuolto-
ryhmän tietoon.

 ▪ Hahmottumaton, hajanainen tai monimutkaistunut kokonaistilanne, puutteita tie-
tämyksessä (16,7 % vastauksista):

Svårt att följa upp elever. Alla personer inom elevvården upplever att de aldrig vetat så lite, och har 
så lite koll på hur läget är bland eleverna som nu. Ibland känns det till och med att eleverna är lite 
vind för våg, för ingen får veta något. Det mångprofessionella tillsammans tänkandet på elevnivå I 
förebyggande syfte finns inte mera.

 ▪ Aikaresurssi, yhteistyöongelmat (16,7 % vastauksista):

Monialaisen työryhmän kokoaminen on hankalaa. Aikaisemmin sovittiin yhteiset kokousajat koko 
lukuvuodelle etukäteen. Nyt yksilölliset oppilashuoltotyöryhmän kokoukset kootaan tarvittaessa. 
Kaikkien oppilaiden asioita ei voi käsitellä kokoonnuttaessa vaan käsitellään vain yhden oppilaan 
akuutteja asioita kerrallaan.

 ▪ Henkilöstöresurssiongelmat (10,3 % vastauksista):

Oppilashuoltohenkilöstön vaihtuvuus on runsasta ja välillä saattaa olla kuukausia, ettei ole käy-
tettävissä kuraattoria, psykologia tai koululääkäriä. Asiat ruuhkautuvat, jonoja ei ehditä purkaa, 
jolloin oppilaiden oikeusturva vaarantuu ja joittenkin lasten tilanne kriisiytyy.

 ▪ Sääntöviidakko, lain tulkinnat (5,6 % vastauksista):

Lain tulkinnat eri tahoilla ovat erilaisia johtuen tulkinnanvaraisuudesta.

 ▪ Lisääntynyt työmäärä (hallinnolliset tehtävät; 4,0 % vastauksista):

Byrokratia, lisääntynyt kuponki- ja lomakerumba.
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 ▪ Pedagogisen tuen ja oppilashuoltoasioiden keinotekoinen ero (3,2 % vastauksista):

Kaikkein ikävintä on, että oppilashuoltolain tähden oppilas on jaettu erikseen pedagogisen ja muun 
tuen kohteeksi. Oppilasta ei enää käsitellä kokonaisuutena uuden lain mukaan. Kokonaisnäkemys 
oppilaiden tilanteesta on hämärtynyt.

 ▪ Muut vastaukset (17,5 % vastauksista):

Toimintatapa on muuttunut uuden lainsäädännön myötä, ja vanhassa oli osittain hyödyllisiä element-
tejä, joita ei enää voi käyttää.

Sekava oppilashuoltolaki! Edes myöhässä saadut toiminta- ja lain sovellusohjeet eivät ole merkittä-
västi tilannetta parantanut. Aikaisemmat hyvät toimintamallit ajettiin alas ihan turhaan. Korjattiin 
sellaista, joka ei edes rikki ollut. Ensimmäisissä koulutustilaisuuksissa eivät kouluttajatkaan olleet 
faktoista perillä, vaan jälkeenpäin löydettiin virheitä myös lain julkistamisen tilanteista.

Oppilashuoltoryhmät arvioivat myös oppilashuollon suunnittelun ja toteutuksen nykytilaa. 
Kaikkien esitettyjen asioiden ja toimintojen koettiin pääsääntöisesti toteutuvan joko hyvin tai 
täysin (kuvio 71). Hieman vajaa kymmenesosa vastaajista arvioi, että huoltajien ja oppilaiden osal-
lisuuden periaatteista sopiminen oppilashuollossa toteutuu joko huonosti tai ei toteudu lainkaan.
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KUVIO 71. Oppilashuollon suunnittelu ja toteutus perusopetuksessa (n = 444–453)

Oppilashuoltoryhmät arvioivat myös, miten eri henkilöiden oppilashuoltoon käytetty työmäärä 
on muuttunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen. Yli 70 prosenttia oppilas-
huoltoryhmistä koki, että opettajien oppilashuollollinen työ on joko lisääntynyt tai lisääntynyt 
merkittävästi (kuvio 72). Myös monen muun ammattiryhmän työmäärän nähtiin lisääntyneen lain 
myötä. Lääkäreiden oppilashuollollinen työmäärä oli pääsääntöisesti pysynyt ennallaan. Oppilas-
huoltoryhmistä 15 prosenttia koki rehtorin oppilashuoltotyöhön käytetyn työmäärän vähentyneen.
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KUVIO 72. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuoma muutos eri henkilöiden 
oppilashuoltoon käytettyyn työmäärään (n = 214–419)
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5.3.2 Yhteistyö

Yli hallintorajojen tapahtuvan yhteistyön katsottiin pääsääntöisesti pysyneen ennallaan oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain myötä. Noin kolmannes koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä oli sitä 
mieltä, että yhteistyö oli tehostunut, ja noin 15 prosenttia ryhmistä koki yhteistyön heikentyneen. 
Oppilashuoltoryhmistä 52 (11,3 %) pohti syitä yli hallintorajojen tapahtuvan yhteistyön heikenty-
miseen. Esiin nostettiin muun muassa salassapitoon, tiedonsiirtoon, henkilöstön vaihtuvuuteen 
ja ylipäänsä yhteistyön sujumiseen liittyvät ongelmat. Yhteistyön heikentymistä käsittelevät 
vastaukset luokiteltiin seuraavasti:

 ▪ Salassapitoon ja tiedonsiirtoon liittyvät haasteet (29,5 % vastauksista):

Tiedon jakaminen oppilaiden tilanteesta heikentyy merkittävästi, mikäli lakia noudatetaan kirjai-
mellisesti. Nykyään on suurena riskinä se, että moni asiantuntija työskentelee saman henkilön kanssa 
toisistaan ja toimenpiteistä tietämättä. Näin mahdollistuu se, että henkilö ’surffailee’ eri toimijoiden 
välissä, eikä heitä saada todellisen avun piiriin, koska kaikilla toimijoilla on vain osittainen tieto 
henkilön tilanteesta. Kokonaisnäkemys siis puuttuu.

 ▪ Yhteistyön haasteet (17,6 % vastauksista):

Sosiaali- ja terveydenhuollon osallistuminen vähentynyt selvästi.

 ▪ Henkilöstön vaihtuvuus (9,4 % vastauksista):

Personalbyten, arbetsbördan och arbetsmängden har ökat drastiskt. 

 ▪ Resurssipula (8,2 % vastauksista):

Psykologi- ja koulupsykologipalvelut erittäin puutteelliset.

 ▪ Oppilashuoltokokonaisuuden hajaantuminen (7,1 % vastauksista):

Oppilas on ’pilkottu’, aikaisemmin nähtiin oppilas enemmän kokonaisuutena.

Organisaatiot eivät tee yhteistyötä. Liian monia toimijoita – kunnalliset toimijat (kuraattorit, ter-
veydenhoitajat, psykologit), seutukunnallinen perheneuvola (sos. työntekijät, psykologit, terapeutit) 
ja erikoissairaanhoito jossa taas omat työntekijät. Tähän kun vielä lisätään omalla toiminimellä 
operoivat toimintaterapeutit, lasten suojelun erilaiset yksiköt. Hajaantuminen on järkyttävää. Jokainen 
hoitaa yhtä omaa ongelmaa kerrallaan. Jos perheessä on kahdella isoja ongelmia, niin voi olla että 
lääkärit, psykologit yms. eivät tiedä toisesta saman perheen ongelmasta mitään.

 ▪ Organisaatiomuutokset (5,9 % vastauksista):

Sosiaalipalveluiden uudistus on heikentänyt palveluiden saatavuutta.
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 ▪ Lain valmistelu ja tulkintaerot (4,7 % vastauksista):

Lagen tolkas på olika sätt.

 ▪ Muut vastaukset (17,6 % vastauksista):

Järjestelmä on jäykempi, kun aiemmin.

Oppilashuoltoryhmät arvioivat myös yli hallintorajojen tapahtuvan yhteistyön nykytilaa. Hieman 
yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyö sujuu joko hyvin tai erittäin hyvin. Ryhmistä 40 
prosenttia koki yhteistyön olevan kohtalaisella tasolla. Seitsemän prosenttia arvioi sen joko huonoksi 
tai erittäin huonoksi. Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 30 (6,5 %) pohti, mitä kehitettävää yli 
hallintorajojen tapahtuvassa yhteistyössä on. Enin osa (39,6 %) kehittämisideoista liittyi yleisesti 
yhteistyön sujuvuuteen ja parantamiseen (Yhteistyö lastensuojelun kanssa on ollut olematonta, esim. 
koulun puolelta on pyydetty lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tekemisen ohjeistusta/
perehdytystä. Hallintorajat ylittävän yhteistyön näkyminen koulun arjessa on ollut puutteellista). Lisäksi 
kehittämiskohteina nähtiin tiedonsiirtoon ja salassapitoon liittyvien ongelmien purkaminen 
(Yhteistyökumppaneiden välisen luottamuksen lisääminen, tiedonkulun parantaminen, yhteisten neuvottelujen 
lisääminen) ja yhteisten tavoitteiden ja toimintamallien rakentaminen (Yhteistyö toimialojen kesken, 
tiedonkulku, yhteisten tavoitteiden asettaminen, päällekkäisen työn vähentäminen, työnjako). 

Koulukohtaisilta oppilashuoltoryhmiltä tiedusteltiin ennaltaehkäisevän yhteistyön nykytilaa sekä 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain aikaan saamaa muutosta siinä. Oppilashuoltoryhmät kokivat, että 
yhteistyö on pääsääntöisesti pysynyt ennallaan kaikkien kysyttyjen tahojen kanssa. Noin neljännes 
vastaajista oli sitä mieltä, että nuorisotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden koulujen 
ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on tehostunut lain myötä. Lähes neljännes vastaajista oli 
niitä, jotka kokivat heikentymistä tapahtuneen erityisesti yhteistyössä poliisin kanssa. Koulukoh-
taiset oppilashuoltoryhmät arvioivat myös ennaltaehkäisevän yhteistyön nykytilaa. Sen koettiin 
toteutuvan pääsääntöisesti joko hyvin tai erittäin hyvin. Reilu viidennes vastaajista arvioi poliisin 
kanssa tehtävän yhteistyön toteutumisen joko huonoksi tai erittäin huonoksi. Keskiarvot oppilas- 
ja opiskelijahuoltolain aikaansaamasta muutoksesta ennaltaehkäisevään oppilashuollolliseen 
yhteistyöhön sekä oppilashuollollisen yhteistyön toteutumisesta on koottu kuvioon 73. 
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KUVIO 73. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain aikaansaama muutos ennaltaehkäisevään 
oppilashuollolliseen yhteistyöhön (n = 311–432) sekä ennaltaehkäisevän oppilashuollollisen 
yhteistyön toteutuminen (n = 280–446)

Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 99 (21,6 %) pohti tarkemmin yhteistyön heikentymi-
seen vaikuttaneita syitä. Esille nostettiin muun muassa poliisiresurssin, mutta myös muidenkin 
resurssien, väheneminen. Ennaltaehkäisevän yhteistyön heikentymisen syyt jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Poliisiresurssien väheneminen (30,8 % vastauksista):

Polisen har inte resurser att komma till skolan och delta i förebyggande arbete.

 ▪ Resurssipula (omat, mutta erityisesti muiden; 24,4 % vastauksista):

Sosiaalitoimi taas kamppailee resurssi- ja henkilöstöpulan kanssa ja yhteistyölle on vaikeaa löytää 
aikaa.

 ▪ Tiedonkulun ja salassapidon haasteet (10,2 % vastauksista):

Lainsäädäntö rajoittaa sosiaalitoimen työtä, apua ei saada ajoissa. Koulu jää monessa tilanteessa yksin.
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 ▪ Henkilöstön vaihtuvuus (7,9 % vastauksista):

Nuorisotoimessa on paljon lyhytaikaisia sijaisia.

 ▪ Koulujen tilapäisjärjestelyt, ops-työn vaatima aika, eri ryhmien roolijako, organisaa-
tiomuutokset (6,3 % vastauksista):

Yhteistyö muiden koulujen kanssa on vähentynyt, koska tällaiset kyselyt vievät kaiken ajan. Lisäksi 
kiire ja uuden OPS:n tuomat lisätyöt kuormittavat kouluja ja yhteistyö on jäänyt vähemmälle.

 ▪ Toimimattomuus, toimintatapojen tai koordinaation puute, jäykkyys (4,7 % vastauksista):

Kukaan ei koordinoi tapauksia. Jokainen toimii omalla tahollaan. Toiminta ei ole systemaattista. 
Otetaan aina jokin yksittäinen asia, jota sitten ajetaan eteenpäin. On tullut kuva siitä, että eri 
viranomaiset ovat kuin ammattijärjestöt, jotka hakevat etuja asiakkaalleen.

 ▪ Lakisääteinen toiminta, toiminnan laajuus (3,9 % vastauksista):

Tidigare har de allmänna mötena där även individärenden diskuterats möjliggjort att man fått en stän-
digt uppdaterad överblick över verksamheten. Den nuvarande lagstiftningen har ökat fragmenteringen 
och gjort det svårare att få en överblick över förhållandet mellan individuellt stöd och generellt stöd.

 ▪ Muut vastaukset (11,8 % vastauksista):

Koulumme on muuttunut monikulttuurisemmaksi, joten uskonnollisten tilaisuuksien järj. koulussa 
on sen vuoksi vähentynyt.

Opetuksen järjestäjän tuki

Oppilashuoltoryhmät kokivat opetuksen järjestäjän tukeneen heitä pääsääntöisesti hyvin (46,7 % 
vastauksista) tai kohtalaisesti (33,3 % vastauksista) oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanossa 
(kuvio 74). Kymmenesosa vastaajista oli niitä, joiden arvio opetuksen järjestäjän tuesta jäi joko 
huonolle tai erittäin huonolle tasolle. Sama määrä oli niitä, jotka arvioivat saamansa tuen erittäin hy-
väksi. Residuaalitarkastelut osoittivat, että suomenkieliset koulut kokivat opetuksen järjestäjän 
tuen paremmaksi kuin ruotsinkieliset koulut.
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KUVIO 74. Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien arvio opetuksen järjestäjän tarjoamasta tuesta 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanossa (n = 450)

Oppilashuoltoryhmistä 276 (60,1 %) yksilöi opetuksen järjestäjän konkreettisia, kouluja hel-
pottavia toimia oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanossa. Iso osa vastauksista käsitteli 
järjestettyä koulutusta, ohjeistusta, yleisiä linjauksia ja annettuja resursseja. Avoimet vastaukset 
opetuksen järjestäjien konkreettisista keinoista oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanossa 
ryhmiteltiin seuraavasti:

 ▪ Koulutus (35,5 % vastauksista):

Koulutuspäiviä eri toimijoille, työpajapäiviä koulujen oppilashuoltoryhmille.

 ▪ Ohjeistus, yhteiset linjaukset, seuranta (20,3 % vastauksista):

Oppilashuollon suunnitelman rungon rakentaminen ja muokkaaminen toimivaksi. Valmiita diaesi-
tyksiä, joiden avulla oppilashuoltoasiaa voi käsitellä henkilökunnan kanssa.

 ▪ Resurssit (16,4 % vastauksista):

Huolehtinut taloudellisesta resursoinnista.

 ▪ Yhteistyö (7,5 % vastauksista):

Yhteisiä monialaisia (hyvinvointipalvelut, Eksote) tapaamisia muutaman kerran vuodessa.
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 ▪ Tiedottaminen (7,0 % vastauksista):

Oppilashuoltotyön toimista on informoitu oppilaiden huoltajia. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön vah-
vistaminen ja vanhempien osallistaminen.

 ▪ Ohjausryhmä (2,4 % vastauksista):

On perustettu kuntakohtainen oppilashuoltoryhmä.

 ▪ Muut vastaukset (10,9 % vastauksista):

Ei mitään. 

Aikaa ja kannustavaa otetta asiaan.

5.3.3 Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus

Koulukohtaisille oppilashuoltoryhmille suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin myös tiedottamis- ja 
ohjausvelvollisuuden toteutumista. Ryhmien tuli arvioida esitettyjä näkemyksiä sekä nykytilan että 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoman muutoksen näkökulmasta. Lähes kaikki arvioitavat asiat 
ovat pysyneet pääsääntöisesti lakia edeltävällä tasolla (kuvio 75). Enemmistö (51,9 %) ryhmistä 
koki tehostumista tapahtuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain tiedottamisessa koulun henki-
löstölle. Oppilashuoltoryhmistä vain muutama valitsi vastaukseksi joko heikentynyt tai heikentynyt 
merkittävästi tiedottamiseen ja ohjaukseen liittyviin kysymyksiin. Noin kolme prosenttia (n = 14) 
ryhmistä pohti tarkemmin heikentymisen syitä. Kirjallisissa vastauksissa syiksi mainittiin muun 
muassa niukat resurssit, oppilashuoltohenkilöstön kuormittuminen, uusien toimintatapojen 
omaksumiseen kuluva aika sekä uuden lain jälkeen tullut epävarmuus ja arkuus. 
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KUVIO 75. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus koulujen tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuteen 
(n = 291–432)
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Oppilashuoltoryhmät arvioivat oppilashuoltoon liittyvän tiedottamisen ja ohjauksen toteutu-
misen olevan arviointihetkellä pääsääntöisesti joko hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla (kuvio 76). 
Ristiintaulukointi osoitti oppilashuoltopalveluista tiedottamisen oppilaille sekä tuen tarpeen 
arvioinnin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta toteutuvan paremmin ruotsinkielisissä 
kuin suomenkielissä kouluissa. Vastausten keskiarvoja (1–5: 1 = Erittäin huonosti, 2 = Huonosti,  
3 = Kohtalaisesti, 4 = Hyvin, 5 = Erittäin hyvin) tarkasteltaessa havaittiin oppilashuoltohenkilöstön 
suurissa kouluissa (ka 4,7) olevan hieman tietoisempia oppilashuollon etuuksista ja palveluista, 
joiden pariin oppilaita on mahdollista ohjata kuin keskikokoisissa (ka 4,4) tai pienissä kouluissa 
(ka 4,2). Ero on keskiarvoluokittelun mukaan kohtalainen. 
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KUVIO 76. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuden 
toteutuminen arviointihetkellä perusopetuksessa (n = 284–454)
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Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät tiedottivat oppilashuoltoasioista oppilaille tavanomaisimmin 
sähköisen viestinnän (65,4 %), koulun kotisivujen (59,9 %), painettujen oppaiden sekä kirjallisten 
tiedotteiden (59,0 %) ja ilmoitustaulujen (51,6 %) kautta. Vanhempainillat (92,8 %) ja sähköinen 
viestintä (92,6 %) olivat käytetyimmät tiedotuskanavat huoltajille. Opettajille viestitettiin oppi-
lashuollollisista asioista pääsääntöisesti sähköisesti (93,5 %), samoin koulun muulle henkilös-
tölle (83,9 %). Koulun kotisivut (59,9 %) ja sähköinen viestintä (59,9 %) olivat yhteistyötahoille 
suunnatun oppilashuollollisen viestinnän käytetyimmät tiedostuskanavat. Sähköinen viestintä 
koettiin toimivimmaksi tiedostuskanavaksi (kuvio 77), sillä noin 91 prosenttia vastaajista ilmaisi 
sähköisen viestinnän toimivan joko hyvin tai erittäin hyvin oppilashuollon asioiden tiedottamisessa. 
Vanhempainiltojen osalta vastaava luku oli 67 prosenttia, tiedotustilaisuuksien osalta 64 prosenttia 
ja painettujen, kirjallisten tiedotteiden osalta 59 prosenttia. 
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KUVIO 77. Eri tiedotuskanavien toimivuus oppilashuoltoasioiden tiedottamisessa (n = 374–450)

Hieman vajaa neljännes (23,0 %) oppilashuoltoryhmistä ilmoitti, että heidän oppilashuollossaan 
on tarjolla sähköisiä palveluja. Ryhmistä 87 (19,0 %) tarkensi sähköisten palvelujen muotoa. Suu-
rimmassa osassa vastauksia tuotiin esille sähköiset opintohallintojärjestelmät (esim. Wilma ja 
Helmi), jotka ovat edellä mainittuja sähköisen viestinnän muotoja. Ryhmistä 26 (5,7 %) ilmoitti, 
että heillä on käytössä sähköinen ajanvaraus terveydenhoitajalle. Noin kolme prosenttia ryhmistä 
(n = 15) kertoi Facebookin, WhatsApp-viestien ja tekstiviestien käytöstä oppilashuollossa. Yksi 
ryhmä mainitsi koulun kotisivuilla olevasta huolinapista ja toinen ryhmä nimettömästä huo-
liosoitteesta, jonne voi ilmoittaa nimettömästi esimerkiksi kiusaamisesta.

Yli puolet koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä oli sitä mieltä, että oppilashuoltoon liittyvi-
en asioiden tiedottamisen kokonaisuus on tehostunut vuonna 2014 voimaan astuneen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain myötä. Ryhmistä 40 prosenttia koki tiedottamisen pysyneen ennallaan. Resi-
duaalitarkastelut osoittivat tehostumisen olleen hieman parempaa suomenkielisissä kouluissa 
ruotsinkielisiin kouluihin verrattuna.
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5.3.4 Yhteisöllinen oppilashuolto

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät kokivat onnistuneensa yhteisöllisen oppilashuollon to-
teuttamisessa pääsääntöisesti (55,1 % vastauksista) hyvin. Noin 14 prosenttia ryhmistä arvioi 
onnistumisensa erittäin hyvälle ja 28 prosenttia kohtalaiselle tasolle. Huonoksi onnistumisensa arvioi 
kolme prosenttia vastaajista (kuvio 78).

Huonosti 
3 % 

 
Kohtalaisesti 

28 % 

 Hyvin 
55 % 

 Erittäin hyvin 
14 % 

KUVIO 78. Yhteisöllisen oppilashuollon onnistuminen perusopetuksessa (n = 452)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut oppilaskuntien ja oppilaiden vaikutusmahdolli-
suuksia kouluissa (kuvio 79). Puolet koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä arvioi huoltajien 
vaikutusmahdollisuuksien tehostuneen, ja puolet koki niiden pysyneen ennallaan. Pieni enemmistö 
oppilashuoltoryhmistä arvioi opettajien ja koulun muun henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien 
pysyneen ennallaan tehostumiseen verrattuna. 
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KUVIO 79. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoma muutos eri tahojen vaikutusmahdollisuuksiin 
koulujen yhteisöllisessä oppilashuollossa (n = 417–424)

Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien tehtävänä oli myös arvioida edellä mainittujen tahojen 
(oppilaat, oppilaskunta, huoltajat, opettajat ja koulun muu henkilöstö) mahdollisuuksia osallistua 
opetussuunnitelman oppilashuolto-osuuden laatimiseen, koulun toiminnan arviointiin, koulun 
oppilashuoltosuunnitelman laatimiseen, koulun vuosisuunnitelman laatimiseen, kouluyhteisön 
hyvinvoinnin edistämiseen sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen koulussa. Kaksi jälkimmäistä edellä 
mainituista olivat ne, joihin eri tahoilla oli ollut eniten mahdollisuutta vaikuttaa. Hieman yli 
80 prosenttia oppilashuoltoryhmistä vastasi, että opettajille oli tarjottu mahdollisuutta koulun 
toiminnan arviointiin joko paljon tai erittäin paljon. Koulun muulla henkilöstöllä vastaava prosent-
tiosuus oli 40, ja oppilailla, oppilaskunnilla ja huoltajilla noin 20 (kuvio 80). Ryhmistä noin 70–90 
prosenttia ilmoitti, että oppilaat, oppilaskunnat ja huoltajat ovat vaikuttaneet joko vähän tai eivät 
lainkaan opetussuunnitelman oppilashuolto-osuuden, koulun oppilashuoltosuunnitelman ja 
koulun vuosisuunnitelman laatimiseen. Koulun vuosisuunnitelman laatimisessa opettajat olivat 
olleet mukana yli 80 prosentissa kouluja.

Tarjotuissa vaikutusmahdollisuuksissa oli hieman eroa AVI-alueittain, kun tarkasteltiin vasta-
usten keskiarvoja (1–5: 1 = Erittäin vähän, 2 = Vähän, 3 = Kohtalaisesti, 4 = Paljon, 5 = Erittäin 
paljon). Oppilaiden vaikuttaminen koulun toiminnan arviointiin oli vähäisintä Lapissa (ka 2,2) 
muihin AVI-alueisiin verrattuna (ka:t 2,8–3,1). Sama suuntaus samassa kysymyksessä tuli esiin 
myös opettajien kohdalla (Lappi ka 3,3 ja muiden AVI-alueiden ka:t 4,0–4,1). Lisäksi koulun muun 
henkilöstön vaikuttaminen yhteisöllisyyden lisäämiseen kouluissa oli vähäisintä Lapissa (ka 2,8) 
kuin muilla AVI-alueilla (ka:t 3,4–3,7). Erot ovat kohtalaiset.
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KUVIO 80. Eri tahojen vaikutusmahdollisuudet koulujen oppilashuoltosuunnitelmiin ja arviointiin 
sekä hyvinvoinnin edistämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen (n = 409–438)
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Usean yhteisöllisen oppilashuollon asian koettiin pääsääntöisesti pysyneen ennallaan oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen (kuvio 81). Noin puolet oppilashuoltoryhmistä oli 
sitä mieltä, että oppilaiden kuuleminen ja osallisuus ovat tehostuneet lain myötä. Keskiarvotarkas-
telut (1–5: 1 = Heikentynyt merkittävästi, 2 = Heikentynyt, 3 = Pysynyt ennallaan, 4 = Tehostunut,  
5 = Tehostunut merkittävästi) osoittivat, että oppilaiden osallisuus oli tehostunut aavistuksen 
enemmän suurissa kouluissa (ka 3,9) pieniin ja keskikokoisiin kouluihin (molempien ka 3,5) 
verrattuna. Hieman reilu kymmenesosa vastaajista koki avustajapalveluiden saatavuuden heiken-
tyneen lain vaikutuksesta. 

Oppilashuoltoryhmillä oli mahdollisuus tuoda esiin yhteisöllisen oppilashuollon heikentymisen 
syitä. Noin 11 prosenttia (n = 50) oppilashuoltoryhmistä pohti niitä. Hieman reilu kolmannes 
vastaajista koki syyksi resurssivähennykset, joista kommentoitiin muun muassa seuraavaa: Osa 
heikentymisistä ei tietenkään ole opiskelijahuoltolaista kiinni vaan resurssien jatkuvasta vähenemisestä. 
Residuaalitarkastelut osoittivat kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusten 
tehostuneen enemmän suomen- kuin ruotsinkielisissä kouluissa.
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KUVIO 81. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus koulujen yhteisölliseen oppilashuoltoon  
(n = 45–430, kohdan ”Johtokunnan ja koulun välinen yhteistyö” n = 45, muiden n ≥ 310)
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Oppilashuoltoryhmät arvioivat yhteisöllisen oppilashuollon asioiden toteutumisen nykytilaa. Suurin 
osa tarkasteltavista asioista toteutui joko hyvin tai erittäin hyvin (kuvio 82). Vastaukset oppilaiden, 
huoltajien ja muiden kouluyhteisössä työskentelevien henkilöiden (ei opettajien) yhteisölliseen 
oppilashuoltoon osallistumisesta vaihtelivat. Lähes kolmannes ryhmistä oli sitä mieltä, että muiden 
kouluyhteisössä työskentelevien osuus yhteisöllisessä oppilashuollossa toteutuu joko huonosti tai 
erittäin huonosti. Noin viidennes vastaajista arvioi huoltajien osallisuuden edellä mainitulle tasolle. 
Reilu kymmenesosa oppilashuoltoryhmistä valitsi vastausvaihtoehdoksi joko huonosti tai erittäin 
huonosti arvioidessaan avustajapalveluiden, koulun esteettömyyden, oppilaiden osallisuuden yh-
teisöllisessä oppilashuollossa sekä vanhempainyhdistyksen toiminnan toteutumista.

Yhteisöllisen oppilashuollon vastauksista tarkasteltiin myös keskiarvoja (1–5: 1 = Erittäin huonos-
ti, 2 = Huonosti, 3 = Kohtalaisesti, 4 = Hyvin, 5 = Erittäin hyvin). Avustajapalveluiden saatavuus 
oli aavistuksen parempaa maaseutumaisissa kunnissa (ka 3,8) kuin taajaan asutuissa (ka 3,6) ja 
kaupunkimaisissa (ka 3,4) kunnissa. Eri-ikäisten oppilaiden välinen yhteistyö puolestaan toteutui 
parhaiten pienissä kouluissa (ka 4,4) kuin keskisuurissa (ka 3,9) tai suurissa (ka 3,7) kouluissa. 
Seksuaalisen häirinnän ehkäisy toteutui paremmin alakouluissa (ka 4,0) kuin yhtenäis- (ka 3,9) 
tai yläkouluissa (ka 3,5). Seksuaaliseen häirintään puuttuminen oli tehokkaampaa ala- (ka 4,2) ja 
yhtenäiskouluissa (ka 4,0) yläkouluihin (ka 3,9) verrattuna. 
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Oppilaiden terveys ja hyvinvointi: 

Oppilaiden opiskelukyky:  

Kouluyhteisön hyvinvointi, terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys:  

Yhteisöllinen toiminta ja osallisuus:  

Kodin ja koulun välinen yhteistyö: 

KUVIO 82. Yhteisöllisen oppilashuollon toteutuminen (n = 46–452, kohdan ”Johtokunnan ja 
koulun välinen yhteistyö” n = 46, muiden n ≥ 316)
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Oppilashuoltohenkilöstön osallistuminen koulujen yhteisöllisen  
oppilashuollon toimintaan

Kyselyssä tiedusteltiin oppilashuoltohenkilöstön osallistumisaktiivisuutta koulun yhteisöllisessä 
oppilashuollossa. Lisäksi oppilashuoltoryhmät arvioivat, onko oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
vaikuttanut heidän osallistumisaktiivisuuteensa. Noin neljännes oppilashuoltoryhmistä arvioi, 
että oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on lisännyt kuraattoreiden ja psykologien osallistumista yh-
teisölliseen oppilashuoltoon. Pääsääntöisesti oppilashuoltohenkilöstön osallistuminen on pysynyt 
ennallaan (kuvio 83). 
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KUVIO 83. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus oppilashuoltohenkilöstön yhteisölliseen 
oppilashuoltotyöhön osallistumiseen (n = 397–436)

Ryhmät totesivat, että kuraattorit ja terveydenhoitajat osallistuivat koulun yhteisölliseen oppi-
lashuoltoon useimmin, ja lääkäreiden osallistuminen oli vähäisintä (kuvio 84). Oppilashuolto-
henkilöstön osallistumisaktiivisuutta yhteisöllisen oppilashuollon toimintaan tarkasteltiin myös 
taustamuuttujittain. Keskiarvotarkastelut (1–5: 1 = Vähentynyt merkittävästi, 2 = Vähentynyt,  
3 = Pysynyt ennallaan, 4 = Lisääntynyt, 5 = Lisääntynyt merkittävästi) osoittivat, että osallistumisak-
tiivisuus erosi jonkin verran koulun koon, kuntamuodon ja AVI-alueiden kesken. Isoissa (ka 4,6) 
ja keskisuurissa (ka 4,4) kouluissa kuraattorit osallistuivat yhteisölliseen toimintaan useammin 
kuin pienissä kouluissa (ka 3,8). Samankaltainen trendi on havaittavissa psykologien (isot kou-
lut ka 4,2, keskisuuret koulut ka 3,4 ja pienet koulut ka 3,0) ja terveydenhoitajien (isot koulut 
ka 4,3, keskisuuret koulut ka 4,2 ja pienet koulut ka 3,7) osallistumisaktiivisuudessa. Psykologit 
osallistuivat aktiivisemmin yhteisölliseen opiskeluhuoltoon kaupunkimaisissa kouluissa (ka 3,7) 
kuin taajaan asutuissa (ka 3,2) ja maaseutumaisissa (ka 2,9) kouluissa. Etelä-Suomen (ka 3,8) ja 
Lounais-Suomen (ka 3,5) AVI-alueen kouluissa psykologien osallistumisaktiivisuus yhteisölliseen 
oppilashuoltotyöhön oli selkeästi parempaa kuin Lapin AVI-alueen kouluissa (ka 2,5).
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KUVIO 84. Oppilashuoltohenkilöstön osallistuminen koulujen yhteisöllisen oppilashuollon 
toimintaan (n = 445–454)

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät (59,9 %, n = 275) pohtivat, miten oppilashuoltohenkilöstö 
on osallistunut yhteisöllisen oppilashuollon toimintaan. Enimmässä osassa (31,9 %) vastauksia 
mainittiin kokouksiin osallistuminen. Ryhmistä noin 23 prosenttia mainitsi, että oppilashuolto-
henkilöstö on osallistunut yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun, kehittämiseen tai arvioin-
tiin. Noin viidesosa vastanneista kertoi oppilashuoltohenkilöstön olleen mukana yhteisöllisen 
oppilashuollon toteutuksessa, erilaisissa tapahtumissa ja teemapäivissä. Kymmenesosa vastaajista 
totesi oppilashuoltohenkilöstön olevan mukana yhteisöllisessä toiminnassa hyvin, aktiivisesti 
tai kiitettävästi. Vastaukset oppilashuoltohenkilöstön yhteisöllisen oppilashuollon toimintaan 
osallistumisessa jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät, keskustelut ja kokoukset (31,8 % vastauksista):

Kaikki aina paikalla kerran viikossa kahden tunnin ajan. Viikko alkaa oppilashuollolla.

 ▪ Suunnittelu, kehittäminen, ohjaaminen ja arviointi (23,2 % vastauksista):

Osallistuminen on yhteistä suunnittelua ja ideointia, hankerahojen hakemista sekä käytännön to-
teuttamista. Koululle järjestetään ajankohtaisia vierailijoita ja tilaisuuksia.

 ▪ Tapahtumat ja oppitunnit (19,6 % vastauksista):

Teematapahtumien järjestäminen koululla, luokkien ryhmäytymiseen liittyvät harjoitustilanteet, 
sosiaalisten taitojen kehittäminen.
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 ▪ Aktiivisesti, hyvin, kiitettävästi, säännöllisesti (9,7 % vastauksista):

Säännöllisesti ja aktiivisesti.

 ▪ Konsultointi, koulutus, ohjeistus ja asiantuntemus (4,6 % vastauksista):

He ovat paikalla tapaamisissa, konsultoivat tarvittaessa ja järjestävät tukipalveluita.

 ▪ Vanhempainillat (2,7 % vastauksista):

Opiskeluhuollon aamukahvit huoltajille ja oppilaskunnan edustajille – Vanhempainilta – Van-
hempien keskustelutilaisuus.

 ▪ Kyselyt (1,9 % vastauksista):

Kuraattori ja terveydenhoitaja tehneet kyselyitä ja sosiogrammeja oppilaiden suhteista ja hyvinvoinnista.

 ▪ Muut vastaukset (6,5 % vastauksista):

Yhteistyökumppaneiden etsiminen.

Oppilashuoltoryhmistä 38 (8,3 %) mietti syitä, miksi oppilashuoltohenkilöstön osallistuminen 
koulujen yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön on vähentynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. 
Syiksi mainittiin muun muassa henkilöstön resurssipula, kiireet ja säästöt. Muutamassa vastauk-
sessa nostettiin esiin myös työn arvottaminen, kuten seuraavassa esimerkissä: Terveydenhoitaja ei 
koe yhteisöllistä ohr :ää itseään ja omaa työtään palvelevaksi.

Kouluyhteisön hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden toimintamallit  
ja suunnitelmat

Erilaisista kouluyhteisön hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden toimintamalleista ja 
suunnitelmista koettiin hyödyllisimmiksi (vastauksena joko hyödyllinen tai erittäin hyödyllinen) 
toimintaohjeet äkillisiin kriiseihin (94,0 %) sekä toimintaohjeet uhka- ja vaaratilanteisiin (92,8 %). 
Vähiten hyödylliseksi arvioitiin tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma sekä yhdenvertai-
suuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma (kuvio 85). 

Kun tarkasteltiin vastausten keskiarvoja (1–5: 1 = Täysin hyödytön, 2 = Hyödytön, 3 = Kohtalaisen 
hyödyllinen, 4 = Hyödyllinen, 5 = Erittäin hyödyllinen) taustamuuttujittain, koettiin toimintamalli 
poissaolojen seuraamiseen, ilmoittamiseen ja puuttumiseen hyödyllisemmäksi suurissa kouluissa 
(ka 4,7) kuin keskikokoisissa (ka 4,4) ja pienissä (ka 4,1) kouluissa. Sama tulos ilmeni tasa-arvolain 
mukaisen tasa-arvosuunnitelman hyödylliseksi kokemisessa (isot koulut ka 3,8; keskikokoiset 
koulut ka 3,3 ja pienet koulut 3,1).
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KUVIO 85. Kouluyhteisön hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden toimintamallien ja 
suunnitelmien hyödyllisyys (n = 357–449)

Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 269 (58,6 %) pohti syvällisemmin edellä mainittujen 
toimintamallien ja suunnitelmien merkitystä oppilashuoltoryhmän työn näkökulmasta. Mallien 
ja suunnitelmien todettiin muun muassa tukevan oppilashuoltotoimintaa, antavan toiminta-
malleja ja -ohjeita oppilashuoltotyölle sekä jäsentävän ja yhdenmukaistavan toimintaa. Oppilas-
huoltoryhmien vastaukset toimintamallien ja suunnitelmien merkityksestä jaoteltiin seitsemään 
kategoriaan seuraavasti:

 ▪ Ovat perusta, tukevat tai kehittävät toimintaa (25,5 % vastauksista):

Perusta työlle on ja toimintamallit. Kaikki suunnitelmat eivät ole vielä käytössä ja kaiken kaikki-
aan suunnitelmia on aivan liikaa – yksittäinen opettaja ei pysty ottamaan haltuun koko pakettia, 
tarvitaan rautalankamalleja ja vähemmän päällekkäisiä suunnitelmia.

Tuovat ryhtiä koulun arkeen.

 ▪ Antavat toimintamalleja ja -ohjeita (25,5 % vastauksista):

Luo selkeät ja yhtenevät toimintamallit.
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 ▪ Jäsentävät, selkeyttävät, yhdenmukaistavat (17,5 % vastauksista):

Yhtenäistävät ja selkeyttävät käytäntöjä.

 ▪ Ovat taustalla, jos tarvitaan (7,3 % vastauksista):

On hyvä että suunnitelmat ovat olemassa. Niiden puoleen voi kääntyä tarvittaessa.

 ▪ Tukevat hyvin (3,8 % vastauksista):

Hyvin.

 ▪ Luovat turvallisuutta, varmuutta (3,5 % vastauksista):

Ohjeistus luo turvallisuutta.

 ▪ Muut vastaukset (16,9 % vastauksista):

Eivät ole tiedossa kaikilla tai ajantasaisia, joten eivät ole hyödyllisiä.

Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma voisivat olla osa hyvinvointisuunnitelmaa tai 
opetussuunnitelmaa, aivan liikaa eri suunnitelmia, joita kukaan ei ehdi enää lukea.

Oppilashuoltoryhmät ilmoittivat opastaneensa koulujen henkilöstöä eri toimintamallien ja suun-
nitelmien käytössä. Opastus oli kohdentunut esimerkiksi toimimiseen uhka- ja vaaratilanteissa 
(98,4 % ryhmistä oli antanut opastusta) sekä äkillisissä kriiseissä (98,2 %). Myös poissaolojen 
seuraamiseen, ilmoittamiseen ja puuttumiseen (97,7 %), väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän 
ehkäisemiseen (96,2 %) sekä turvallisuuden edistämisen (91,7 %) ohjeistamiseen oli panostettu. 
Sen sijaan lastensuojelulain mukaisesta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta (51,4 %) ja 
yhdenvertaisuuslain mukaisesta yhdenvertaisuussuunnitelmasta (68,6 %) oli annettu ohjeistusta 
huomattavasti vähemmän. 

5.3.5 Ennaltaehkäisy ja tuen tarpeen varhainen tunnistaminen

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat myös ongelmien ennaltaehkäisyn ja tuen tarpeen 
varhaisen tunnistamisen toteutumista sekä mahdollista oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomaa 
muutosta niihin. Kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että oppilaiden tuen tarpeen varhaisessa 
tunnistamisessa ja oppilaiden itse ilmaisemiin huoliin reagoimisessa on tapahtunut lain myötä 
tehostumista. Kaksi kolmasosaa ryhmistä arvioi edellä mainittujen asioiden pysyneen ennallaan (ku-
vio 86). 
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Hieman reilu neljännes oppilashuoltoryhmistä oli tehostumisvaihtoehdon kannalla väitteessä 
”Oppilaiden ilmaisemiin huoliin toisista oppilaista reagoidaan”. Noin kolme neljäsosaa valitsi edellä 
mainittuun väitteeseen vaihtoehdon pysynyt ennallaan. Noin kolmannes oppilashuoltoryhmistä 
oli sitä mieltä, että yhteistyö huoltajien kanssa on tehostunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain voi-
maantulon myötä. Enemmistö, noin kaksi kolmasosaa, vastaajista oli ennallaan pysymisen kannalla 
kyseisessä väittämässä. 
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KUVIO 86. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus ennaltaehkäisyyn ja tuen tarpeen varhaiseen 
tunnistamiseen (n = 429–434)

Ennaltaehkäisyn ja tuen tarpeen varhaisen tunnistamisen arvioitiin toteutuvan pääsääntöisesti 
joko hyvin tai erittäin hyvin kaikkien kysyttyjen asioiden kohdalla (kuvio 87). Noin 15 prosenttia 
vastaajista arvioi oppilaiden tuen tarpeen varhaisen tunnistamisen toteutuvan joko kohtalaisesti 
tai huonosti. Kun tarkasteltiin oppilashuoltoryhmien vastausten keskiarvoja (1–5: 1 = Erittäin 
huonosti, 2 = Huonosti, 3 = Kohtalaisesti, 4 = Hyvin, 5 = Erittäin hyvin), havaittiin oppilaiden tuen 
tarpeen tunnistamisen toteutuvan paremmin ala- (ka 4,3) ja yhtenäiskouluissa (ka 4,1) yläkou-
luihin (ka 3,8) verrattuna.
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KUVIO 87. Ennaltaehkäisyn ja tuen tarpeen varhaisen tunnistamisen toteutuminen 
arviointihetkellä (n = 447–455)

5.3.6 Yksilökohtainen oppilashuolto

Kouluissa oli järjestetty oppilashuollon yksilökohtaisia monialaisia asiantuntijaryhmiä mää-
rällisesti vaihtelevasti. Hieman vajaa kolmannes oppilashuoltoryhmistä ilmoitti, että heillä oli 
koottu ryhmiä yhdestä viiteen oppilaalle (taulukko 11). Noin neljänneksellä vastaajista ryhmiä oli 
järjestetty oppilasmäärälle kuudesta kymmeneen. Lähes saman verran oli niitä, jotka vastasivat, 
että ryhmiä oli järjestetty useammalle kuin 20 oppilaalle. Kaksi prosenttia vastaajista ilmoitti, että 
oppilashuollon yksilökohtaisia monialaisia asiantuntiryhmiä ei ollut koottu lainkaan. 

Oppilashuollon yksilökohtaisten monialaisten asiantuntijaryhmien lukuvuosittaisia kokoon-
tumiskertoja oppilasmäärittäin tarkasteltiin myös taustamuuttujittain. Residuaalitarkastelut 
osoittivat, että ryhmiä oli koottu useimmin suomen- kuin ruotsinkielissä kouluissa. Vastausten 
keskiarvotarkastelut puolestaan ilmaisivat, että ryhmiä oli koottu selkeästi useammin yhtenäis- ja 
yläkouluissa alakouluihin verrattuna.
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TAULUKKO 11. Yksilökohtaisen oppilashuollon keskimääräiset lukuvuosittaiset 
asiantuntijaryhmien kokoontumiset oppilasmäärittäin (vastaajina 455 oppilashuoltoryhmää)

Oppilasmäärä: %
0 2,0
1–5 29,7
6–10 23,3
11–20 19,5
Enemmän kuin 20 25,5

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen 
yksilökohtaisen oppilashuollon toteutumista sekä nykyhetken että lain vaikutuksen näkökulmasta. 
Yli puolet oppilashuoltoryhmistä koki, että laki on tehostanut oppilaan asemaa yksilökohtaisessa 
oppilashuollossa seuraavissa asioissa (kuvio 88): 

 ▪ Oppilaan kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn oppilashuollon monialaiseen 
yksilökohtaiseen asiantuntijaryhmään osallistuu tarvittaessa oppilashuollon yhteistyötahoja 
tai oppilaan valitsemia henkilöitä. 

 ▪ Oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa monialaisen asiantuntijaryhmän kokoonpanoon.

 ▪ Oppilaalta kysytään kirjallinen suostumus, että hänen asiansa voidaan käsitellä oppilas-
huollon monialaisessa yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä.

Usean väittämän kohdalla vastaukset jakautuivat aikalailla tasan ennallaan pysymisen ja tehostu-
misen kesken. Väittämiin valittiin hyvin vähän heikentymistä kuvaavia vastausvaihtoehtoja. 
Vastausten keskiarvoja (1–5: 1 = Heikentynyt merkittävästi, 2 = Heikentynyt, 3 = Pysynyt ennallaan,  
4 = Tehostunut, 5 = Tehostunut merkittävästi) tarkasteltiin taustamuuttujittain. Oppilaan mahdol-
lisuus monialaisen asiantuntijaryhmän kokoonpanoon vaikuttamiseen on tehostunut enemmän 
isoissa kouluissa (ka 4,0) kuin keskikokoisissa (ka 3,7) tai pienissä (ka 3,5) kouluissa. Sama suun-
taus (isot koulut ka 3,9 ja keskikokoiset ka 3,5 sekä pienet koulut ka 3,3) oli myös väittämässä 
”Oppilaalta pyydetään suostumus siihen, että hänen huoltajansa saavat osallistua oppilaan asioiden 
käsittelyyn”. Kaikissa esitetyissä asioissa oli tapahtunut tehostumista enemmän yläkouluissa ja 
yhtenäiskouluissa alakouluihin verrattuna. 
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KUVIO 88. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset yksilökohtaisen oppilashuollon 
järjestämiseen (n = 370–431)
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Oppilashuoltoryhmistä 97 prosenttia vastasi joko lähes aina tai aina väittämään ”Oppilashuoltoa 
toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa” (kuvio 89), kun he arvioivat yk-
silökohtaisen oppilashuollon järjestämisen nykytilaa. Yli 80 prosenttia ryhmistä oli sitä mieltä, 
että oppilaan mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa oppilashuollollisissa toimenpi-
teissä ja ratkaisuissa joko lähes aina tai aina. Noin 45 prosenttia vastaajista ilmoitti, että oppilaalta 
pyydetään joko harvoin tai ei koskaan suostumus siihen, että hänen huoltajansa saavat osallistua 
oppilaan asioiden käsittelyyn. 

Reilu kolmannes koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä valitsi vaihtoehdoksi joko harvoin tai 
ei koskaan väittämään ”Oppilaalta kysytään kirjallinen suostumus, että hänen asiansa voidaan 
käsitellä oppilashuollon monialaisessa yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä.” Hieman reilu 
neljännes vastaajista koki, että oppilas pystyy harvoin tai ei koskaan vaikuttamaan monialaisen 
asiantuntijaryhmän kokoonpanoon tai antamaan kirjallisen suostumuksen siihen, että hänen 
asiansa käsittelyyn oppilashuollon monialaisessa yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä osallistuu 
tarvittaessa oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan valitsemia henkilöitä. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisessa oli eroa koulun koon mukaan, kun tarkastel-
tiin vastausten keskiarvoja (1–5: 1 = Ei koskaan, 2 = Harvoin, 3 = Melko usein, 4 = Lähes aina,  
5 = Aina). Isoissa kouluissa (ka 4,1) oppilailla oli hieman paremmat mahdollisuudet vaikuttaa 
monialaisten asiantuntijaryhmien kokoonpanoon kuin keskisuurissa (ka 3,8) ja pienissä (ka 
3,2) kouluissa. Arvioinnissa kysytyt oppilashuollon periaatteet toteutuivat paremmin ylä- ja 
yhtenäiskouluissa alakouluihin verrattuna. Esimerkiksi oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa 
monialaisen asiantuntijaryhmän kokoonpanoon selkeästi paremmin yläkouluissa (ka 4,2) kuin 
yhtenäiskouluissa (ka 3,8) ja alakouluissa (ka 3,0). Lisäksi oppilaiden omat toiveet ja mielipiteet 
häntä koskeviin toimenpiteisiin ja ratkaisuihin huomioidaan paremmin yläkouluissa (ka 4,4) kuin 
yhtenäiskouluissa (ka 4,2) tai alakouluissa (ka 4,0). 
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KUVIO 89. Yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteiden toteutuminen (n = 396–453)

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat kokonaisuutena yksittäiseen oppilaaseen kohdis-
tuvan oppilashuollon muuttumista vuonna 2014 voimaantulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
myötä. Lähes 60 prosenttia oppilashuoltoryhmistä koki lain tehostaneen toimintaa (kuvio 90). 
Vajaa kolmannes oli sitä mieltä, että toiminnassa ei ollut tapahtunut muutosta, ja noin kymmenesosa 
vastaajista havaitsi heikennystä nykytilassa lakia edeltävään aikaan verrattuna.
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KUVIO 90. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus yksittäiseen oppilaaseen kohdistuvan 
oppilashuollon toimintaan perusopetuksessa (n = 443)

Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 225 (49,0 %) pohti tarkemmin, miten yksittäiseen op-
pilaaseen kohdistuva oppilashuolto on muuttunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon 
jälkeen. Noin kolmanneksessa vastauksista nostettiin esiin yksilökohtaisen oppilashuollon tehos-
tuminen, suunnitelmallisen toiminnan lisääntyminen ja varhaisen tuen turvaaminen. Viidesosa 
vastauksista kohdentui tilanteen heikentymiseen tai ennalla pysymiseen. Oppilashuoltoryhmien 
avoimet vastaukset yksittäiseen oppilaaseen kohdistuvan oppilashuollon muuttumiseen jaoteltiin 
seuraavasti:

 ▪ Toiminnan tehostuminen ja selkeytyminen, suunnitelmallisuus, varhainen tuki (31,1 % 
vastauksista):

Toiminta ja sen suunnitelmallisuus on ammattimaisempaa ja tehokkaampaa.

Aikaisemmin se oli vain asioiden vatvomista, mitään ei saatu aikaiseksi. Nyt asiat etenevät ja 
saamme tuloksia!

 ▪ Tilanne huonontunut, haasteet lisääntyneet, ei muutosta (21,5 % vastauksista):

Työ on vaikeutunut ja liian jäykät toimintamallit tekevät käytännön työstä hankalampaa kun aiem-
min. Aika menee lippujen ja lappujen keräämisen, kun aika pitäisi käyttää tehokkaasti oppilaan 
tukemiseen ja ongelman ratkaisuun. Aikaisempi suoraviivaisempi malli oli tuotos/panos suhteeltaan 
huomattavasti tehokkaampi. Nyt päästään samaan hyvään lopputulokseen huomattavasti isommalla 
työmäärällä.

Byrokratian lisääntyminen vaikeuttaa välillä nopeaa reagointia. Lailla itsessään ei ole suurta vai-
kutusta itse toimintaan. Oppilashuollon ja oppimisen tuen rajanveto vaikeaa, niitä osioita ei voida 
erottaa toisistaan.
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Opiskeluhuolto on hidastunut turhan byrokratian vuoksi. Kaikkeen tarvitaan kirjallinen lupa ja 
useita kirjallisia suunnitelmia tehdään, mutta ne eivät hyödytä käytännön työtä. Opiskeluhuolto 
on muuttunut kankeaksi systeemiksi, joka toimii lain mukaan ihanteellisesti ainoastaan paperilla.

 ▪ Oppilaan ja huoltajien huomiointi sekä vaikutusmahdollisuudet lisääntyneet (11,0 % 
vastauksista):

Oppilaan oikeusturva on parantunut.

Yhteistyö huoltajien kanssa on lisääntynyt merkittävästi, samoin lapsen osallisuus omissa asioissaan.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on aidompaa, he valitsevat oikeasti, ketkä osallistuvat koulun 
puolelta yhteistyöhön.

 ▪ Työnjaon selkeytyminen, eri ryhmät, moniammatillisuus (7,4 % vastauksista):

Moniammatillisen asiantuntijaryhmän käyttö on tehostanut yksilöllistä oppilashuoltoa.

 ▪ Palvelujen saatavuuden paraneminen, henkilöstön lisääminen (6,7 % vastauksista):

Toimijoiden rooli oppilashuollossa tehostunut. Saavutettavuus parantunut.

 ▪ Salassapito ja dokumentointi lisääntyneet (3,9 % vastauksista):

Erityisesti yksittäisten oppilasasioiden käsittelyn dokumentointi ja asioiden selkeä prosessimaisuus 
ovat tehostaneet toimintaa.

 ▪ Muut vastaukset (18,4 % vastauksista):

Ennenkin toimi hyvin, meillä on pieni yksikkö, pieni, mutta tehokas verkosto ja ammattitaitoinen, 
monialainen ryhmä. Toimii edelleenkin hyvin, työläästä laista huolimatta.

5.3.7 Salassapitovelvollisuus ja tiedonsiirto

Salassapitoon ja tiedonsiirtoon liittyvät kysymykset käsittelivät tiedonsiirtoa ja yleisesti salassapi-
toasioita sekä erityisesti nivelvaiheita. Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät olivat pääsääntöisesti 
sitä mieltä, että salassapitoon ja tiedonsiirtoon liittyvät asiat ovat pysyneet lakia edeltävällä tasolla 
(kuvio 91). Reilu kolmannes ryhmistä koki salassapidon tehostuneen. Noin viidennes arvioi vält-
tämättömien tiedonsiirtojen tehostuneen, mutta toisaalta kymmenesosa koki niissä tapahtuneen 
heikentymistä. Vajaa viisi prosenttia oppilashuoltoryhmistä oli sitä mieltä, että oppilaan tietojen 
siirtäminen koulusta toiseen oppilaan muuton yhteydessä on heikentynyt lain myötä.
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KUVIO 91. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus salassapitoon ja tiedonsiirtoon (n = 424–433)

Arvioidessaan salassapidon ja tiedonsiirron nykytilaa ryhmät totesivat salassapitovelvoitteen 
täyttyvän joko lähes aina tai aina (kuvio 92). On huomioitava, että ihan aina salassapitovelvoite ei 
täyty, sillä aina-vaihtoehdon valinneita oli 83 prosenttia ryhmistä. 
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KUVIO 92. Salassapidon ja tiedonsiirron toteutuminen perusopetuksessa (n = 443–454)
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Oppilashuoltoryhmille annettiin mahdollisuus kertoa tarkemmin tiedonsiirron ja salassapidon 
heikentymisestä. Ryhmistä 35 (7,6 %) vastasi tähän avoimeen kysymykseen. Tiedonsiirron ja 
salassapidon koettiin heikentävän yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuutta. Eräs ryhmä 
totesi seuraavaa: Salassapitoasiat korostuvat, eikä kenelläkään ole kokonaiskuvaa oppilaan tilanteesta. 
Lisäksi muutamassa (n = 5) vastauksessa nostettiin esiin varovaisuus ja pelko salassapitovelvoit-
teita kohtaan, kuten seuraavasta vastauksesta havaitaan: Ihmiset ovat varovaisempia antamaan tietoja, 
ettei vaan tee virheitä. Ei palvele oppilaan etua, kun kuitenkin meillä virkamiehinä on vaitiolovelvollisuus.

Kolmessa vastauksessa mainittiin kirjavat salassapitoon ja tiedonsiirtoon liittyvät käytänteet 
eri hallinnonaloilla. Eräs oppilashuoltoryhmä totesi seuraavaa: Koulun pitää kertoa aina kaikki 
oppilasta koskeva tieto muille asiantuntijoille. Sosiaali- ja terveyspuoli ei anna koululle juuri mitään tietoja 
vedoten salassapitoon, vaikka heillä voisi olla opetuksen ja lapsen hyvinvoinnin kannalta elintärkeää tietoa. 
Kuka muu viettää lasten kanssa 25–30 tuntia viikossa? Tämä epäkohta tekee oppilaiden hyvinvoinnin 
parantamisesta liian usein koulun kannalta täysin mahdotonta. Lainsäädäntö hankaloittaa yhteistyötä ku-
raattorienkin kanssa, eikä se ole missään määrin lapsen etu. Lisäksi avoimista vastauksista nousi esiin 
näkemys, että tiedonsiirtoon ja asioiden käsittelyyn liittyvien lupien hankkiminen vie aikansa, 
jolloin moni miettii oppilaan ongelman tärkeyttä: kannattaako yksilökohtaisen monialaisen 
ryhmän kokoamiseen käyttää voimavaroja. 

Noin 42 prosenttia koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä ilmoitti, että tiedonsiirto oppimis-
polun nivelvaiheissa toteutuu erittäin hyvin. Puolella ryhmistä tiedonsiirto toteutui hyvin. Kah-
deksan prosenttia arvioi nivelvaiheiden tiedonsiirron olevan kohtalaisella tasolla. Noin kolmannes 
koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä koki, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut 
nivelvaiheiden yhteistyötä. Vastaajista 61 prosenttia koki yhteistyön olevan samalla tasolla kuin 
ennen lakia. Kolme prosenttia näki nivelvaiheiden yhteistyön heikentyneen lain myötä (kuvio 93).
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KUVIO 93. Tiedonsiirto oppimispolun nivelvaiheissa – toteutuminen (vasen, n = 455) sekä 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus siihen (oikea, n = 438)
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Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 361 (78,6 %) kertoi, millaista yhteistyötä he olivat teh-
neet oppimispolun nivelvaiheissa. Suurin osa (61,9 %) vastauksista liittyi tietojen vaihtamiseen 
ja tavanomaisiin siirtopalavereihin. Jonkin verran (14,7 %) oli järjestetty tutustumiskäyntejä ja 
ryhmäytystä. Oppimispolun nivelvaiheiden yhteistyötapoja käsittelevät vastaukset ryhmiteltiin 
seuraavasti:

 ▪ Konsultaatio, tietojen vaihtaminen, siirtopalaverit (61,8 % vastauksista):

Nivelpalaverit ovat olleet käytössä jo vuosia. Nykyisin joudutan enemmän pohtimaan, mitä tietoa 
voi nivelpalaverissa antaa esim. seuraavalle asteelle. Työmäärä ja aika on lisääntynyt merkittävästi, 
mutta lopputulos on sama kun aiemmin.

 ▪ Tutustumiskäynnit, ryhmäyttäminen (14,7 % vastauksista):

Päiväkoti ja koulu ovat samassa rakennuksessa, joten esiopetukseen tulevat lapset ovat tutustuneet 
kouluun, opettajiin ja koululaisiin jo päiväkotiaikana yhteisissä ulkoleikeissä ja yhdessä järjestetyissä 
juhlissa ja muissa tapahtumissa. Useiden kunnan koulujen 5–6-luokkalaiset opiskelevat torstaisin 
yhdessä. Se helpottaa yläkouluun siirtymistä.

 ▪ Opopalaverit (3,4 % vastauksista):

Yläkoulusta keskiasteelle siirtyessä opinto-ohjaajat ovat tiivisti yhteydessä oppilaiden koteihin ja 
tuleviin oppilaitoksiin.

 ▪ Luokkien muodostaminen (1,3 % vastauksista):

Luokkien suunnittelu yhdessä alakoulun kanssa.

 ▪ Tiedonkeruu, seuranta (1,1 % vastauksista):

Toisen asteen koulutukseen pääsyn ja opintoihin kiinnittymisen seuranta toisen asteen kanssa.

 ▪ Materiaalit (1,1 % vastauksista):

Blanketter för elever, föräldrar och lärare!

 ▪ Muut vastaukset (16,6 % vastauksista):

6.–7. vaiheessa ei ole mitään ongelmaa sillä olemme yhteiskoulu. Sen sijaan koulunsa päättävien 
kohdalla yhteistyö on ’matalaa’. Vastaavat ottavat tahot ei paljoakaan kysele tai ota vastaan infoa. 
Luovat omat kulttuurinsa.

Alkupolku-yhteistyö, Yhteispeli-tavat, tutustumistapaamiset, kummityö, vierailut, vanhempainillat, 
ped. asioiden tiedonsiirrot, moniammatillinen yhteistyö, palaverit, ped. asiakirjojen siirto.

Oppilashuollon esittäytyminen. Monialainen yhteistyö. Opetussuunnitelmassa erityinen kurssi ylä-
kouluun siirtyville (K12).
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Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 129 (28,1 %) pohti muutoksia, joita nivelvaiheiden yh-
teistyökäytänteisiin on tehty oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen. Muutokset 
liittyivät esimerkiksi yhteistyöpalavereihin, huoltajien ja oppilaiden kuulemisen tehostumiseen 
(esim. kirjalliset luvat), prosessikuvausten laatimiseen, toiminnan tarkentamiseen, tiedostuksen 
lisääntymiseen, lomakkeiden laatimiseen sekä seurantaan. Siirtopalavereissa oli tehty eroa oppi-
lashuollon ja pedagogisten asioiden kesken. Tästä esimerkkinä seuraavat kommentit:

Oppilaiden henkilökohtaisia asioita ei nivelvaiheen palaverissa siirretä. Ainoastaan koulunkäynnin 
järjestämiseen liittyvät asiat siirtyvät.

Nu behandlas bara pedagogiska ärenden. Elevvårdsärenden endast med elevens lov.

Salassapitosäännökset oli huomioitu nivelvaiheiden yhteistyössä tarkemmin kuin aikaisemmin. 
Tästä mainittiin esimerkiksi seuraavasti: 

Huoltajien yksilöity lupa vaaditaan aina oppilashuollolliseen tiedonsiirtoon. Ei tehdä yhteenvetoja, 
vaan kaikki tieto siirretään yksilökohtaisesti.

Salassapitosäädösten tiukentumisen myötä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta tarpeelliset 
oppilashuollolliset tiedot jäävät ohuemmiksi kuin aiemmin.

Avoimista vastauksista nousi myös esiin näkemys nivelvaiheiden yhteistyön haasteellisuudesta. 
Muutamassa vastauksessa tuotiin esille näkemys, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä 
nivelvaiheen yhteistyö on heikentynyt, kuten seuraava esimerkki osoittaa.

Oppilaiden koulupolun jatkuvuus ei ole niin helposti järjestettävissä. Ns. huolioppilaiden toiselle 
asteelle siirtämispalaverit on lopetettu uuden lain myötä.
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5.4 Oppilashuoltopalveluiden saatavuus ja henkilöstön riittävyys

Saatavuus ja riittävyys

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden saa-
tavuuden pääsääntöisesti pysyneen ennallaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon myötä 
(kuvio 94). Noin kolmannes vastaajista koki kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuuden 
tehostuneen. Hieman reilu kymmenesosa ryhmistä oli sitä mieltä, että psykologi- ja lääkäripalve-
luiden saatavuus on heikentynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä.
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KUVIO 94. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden 
saatavuuteen (n = 420–440)

Niille oppilashuoltoryhmille, jotka kokivat oppilas- ja opiskelijahuoltolain heikentäneen yksi-
lökohtaisten oppilashuoltopalveluiden saatavuutta, annettiin mahdollisuus yksityiskohtaisem-
paan kertomiseen heikentymisen syistä. Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 88 (19,2 %) 
arvioi näitä syitä tarkemmin. Suurin osa (44,1 %) vastauksista kohdistui henkilöstöresursseihin, 
oppilashuoltohenkilöstön vaihtuvuuteen ja suureen työmäärään. Myös yleisesti niukentuneet 
resurssit ja säästöt, oppilaiden lisääntyvät haasteet, oppilasmäärän kasvu, laajat toimenkuvat sekä 
palveluiden ulkoistaminen nostettiin avoimissa vastauksissa esiin. Vastaukset yksilökohtaisten 
oppilashuoltopalveluiden saatavuuden heikentymisestä ryhmiteltiin seuraavasti: 

 ▪ Henkilöstöresurssit, suuri työmäärä, vaihtuvuus (44,1 % vastauksista):

Lääkäripalveluiden osalta saatavuus on heikentynyt. Lääkäriltä ei riitä aikaa yhteisölliseen opiske-
luhuoltotyöhön. Lisäksi lääkäri on vaihtunut useita kertoja lukuvuoden aikana.
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Koulupsykologi- ja osittain myös kuraattoripalvelut ovat heikentyneet pätevän henkilöstön rekrytointi 
ja virassa pysymättömyyden vuoksi. Vaihtuvuus ja virassa pysyminen ongelmina ilmeisesti työtaakan 
takia!

 ▪ Niukentuneet resurssit, säästöt (16,1 % vastauksista):

Resursseja ei ole tullut lisää, vaan väheni.

 ▪ Kasvanut oppilasmäärä, palveluiden kysynnän kasvu, lisääntyneet haasteet (14,4 % 
vastauksista):

Oppilashuollon tarve kasvaa koko ajan. Tapauksia tulee alati lisää eikä vanhat väisty viikoissa 
eikä kuukausissakaan vaan ne kestävät usein vuosia – prosessit ovat todella pitkiä ja hankalia. 
Myös itse perhe tarvitsee hyvin usein tukea tai suoraa puuttumista heidän arkeensa. Se ei ole enää 
koulun osuutta.

 ▪ Laajat toimenkuvat, lisääntyneet muut tehtävät, aikarajavaateet (8,5 % vastauksista):

Koulupsykologin työpaine on kasvanut. Suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen työn tekeminen on tullut 
vaikeammaksi lain määräämien määräaikojen noudattamisen pakon vuoksi. (Myös kiireettömät 
tapaukset on otettava seitsemässä päivässä.). Oppilasmäärät ovat koko ajan kasvaneet. Kokouksien 
määrä on kasvanut (OTR ja YHR, joihin kaikkiin psykologi osallistuu useammassa koulussa 
viikoittain).

 ▪ Useat toimipisteet (7,6 % vastauksista):

Kommunen har varit utan svenskspråkig skolpsykolog sgs hela läsåret (har alltså inte med lagför-
rändringen att göra’). Kuratorn delas med samtliga skolor i kommunen och syns sällan i vår skola.

 ▪ Ulkoistaminen, sote-uudistus, palveluiden keskittyminen kaupunkeihin (5,9 % vas-
tauksista):

Psykologin virkoihin ei ole ollut hakijoita. Psykologipalvelut on hoidettu ostopalveluina. Seutu-
kunnalliset psykologipalvelut eivät pysty vastaamaan koulun vaatimuksiin. Ainoastaan kiireelliset 
tapaukset pystytään hoitamaan.

 ▪ Muut vastaukset (3,4 % vastauksista):

Enemmän yhteisöllistä oppilashuoltotyötä.

Arvioidessaan yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden tämän hetkistä saatavuutta ryhmistä 
70 prosenttia koki terveydenhoitajapalveluiden ja 63 prosenttia kuraattoripalveluiden saatavuu-
den olevan hyvä tai erittäin hyvä (kuvio 95). Psykologien osalta vastaava prosenttiosuus oli 42, ja 
noin kolmannes koki lääkäripalveluiden saatavuuden joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Neljännes 
vastaajista ilmoitti lääkäripalveluiden saatavuuden olevan joko heikko tai erittäin heikko, ja noin 
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viidennes ryhmistä koki psykologipalveluiden saatavuuden joko heikoksi tai erittäin heikoksi. Saa-
tavuutta tarkasteltiin myös taustamuuttujittain. Vastausten keskiarvojen (1–5: 1 = Erittäin huono,  
2 = Huono, 3 = Kohtalainen, 4 = Hyvä, 5 = Erittäin hyvä) tarkastelu osoitti, että terveydenhoitajien 
saatavuus oli parempaa ylä- (ka 4,1) ja yhtenäiskouluissa (ka 3,9) alakouluihin (ka 3,7) verrattuna.
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KUVIO 95. Yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden saatavuus (n = 428–445)

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat myös yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden 
tarvetta. Yli puolet (57,5–64,0 %) ryhmistä oli sitä mieltä, että kuraattori-, terveydenhoitaja- ja 
psykologipalveluiden tarve on joko suuri tai erittäin suuri (kuvio 96). Lääkäripalveluiden tarve 
koettiin vähäisimmäksi. Kun tarkasteltiin vastausten keskiarvoja (1–5: 1 = Erittäin vähäinen,  
2 = Vähäinen, 3 = Kohtalainen, 4 = Suuri, 5 = Erittäin suuri), havaittiin kaikkien edellä mainit-
tujen palveluiden tarpeen olevan suurempi isoissa kouluissa (ka:t 3,7–4,4) kuin keskikokoisissa 
(ka:t 3,3–4,0) tai pienissä (ka:t 2,9–3,4) kouluissa. Sama suuntaus havaittiin myös koulumuotoja 
vertailtaessa. Kaikkia edellä mainittuja oppilashuollon palveluja tarvittiin eniten yläkouluissa  
(ka:t 3,4–4,1) kuin yhtenäiskouluissa (ka:t 3,4–4,0) tai alakouluissa (ka:t 2,9–3,5).
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KUVIO 96. Yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden tarve (n = 431–453)

Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä kolmannes ilmoitti psykologien ja lääkäreiden määrän 
joko melko tai täysin riittämättömäksi oppilaiden tarpeisiin nähden (kuvio 97). Terveydenhoita jien ja 
kuraattoreiden mitoitus koettiin useimmin joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Hieman reilu neljännes 
vastaajista arvioi, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on parantanut psykologien ja kuraattoreiden 
mitoitusta tarpeisiin nähden. Pääsääntöisesti lailla ei koettu olleen isoa vaikutusta mitoitukseen. 
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KUVIO 97. Oppilashuoltohenkilöstön mitoitus suhteessa oppilaiden tarpeisiin (n = 419–452)
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Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 190 (41,4 %) pohti henkilöstön riittävyyteen liittyviä 
haasteita. Neljännes heistä mainitsi haasteeksi yleisesti resurssipulan sekä henkilöstön saatavuu-
den ja sitoutumisen. Neljännes vastaajista puolestaan yksilöi isoimmaksi haasteeksi psykologi-
palveluiden riittämättömyyden. Ryhmistä 15 prosenttia mainitsi lääkärivajeesta ja 12 prosenttia 
kuraattoripalveluiden saatavuusongelmista. Terveydenhoitajan saatavuusongelmista raportoi 
kahdeksan prosenttia koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä. Lisäksi henkilöstön riittävyyteen 
liittyvänä haasteena mainittiin aikapula ja oppilaiden lisääntyneet, moninaistuvat ja aikaa vievät 
ongelmat. Eräs ryhmä tiivisti henkilöstön riittävyyteen liittyvät haasteet seuraavasti: Terveyden-
hoitaja on koululla vain kahtena päivänä. Kuraattoripalvelut on koululla vain yhden päivän viikossa, mikä 
tuo haasteita sekä yhteisölliseen osallistumiseen, että yksilötyön aikarajoissa pysymiseen. Koulupsykologilla 
on ruuhkaa ja viivettä toiminnassa. Vastuullista, pitkäaikaista koululääkäriä ei ole olemassa.

Palveluiden saatavuus erityistarpeissa

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan 
tuomia muutoksia oppilashuollon palveluiden saatavuuteen liittyvissä erityistarpeissa. Ryhmät 
näkivät, että erityistarpeiden huomioon ottaminen on pääsääntöisesti pysynyt ennallaan (kysy-
myksestä riippuen ennallaan pysymisen vastausvaihtoehdon oli valinnut 74,1–98,1 % ryhmistä). 
Noin neljännes arvioi tehostumista tapahtuneen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla 
ja viidenneksen mielestä tehostumista oli tapahtunut niiden oppilaiden kohdalla, joiden äidinkieli 
on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. 

Oppilashuoltoryhmistä 193 (42,0 %) pohti tarkemmin oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos-
vaikutusta oppilaiden erityistarpeiden huomioon ottamisessa. Esiin nostettiin useimmin erikois-
sairaanhoidon ja muiden erityispalveluiden tarve sekä henkilöstöresurssit ja oppilashuoltopalve-
luiden saatavuus. Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien vastaukset oppilaiden erityistarpeissa 
jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Tarve erikoissairaanhoidon palveluille ja muille erityispalveluille (29,6 % vastauksista):

Erityissairaanhoitoon ja psykiatriseen hoitoon on lähes mahdoton oppilaan päästä järkevässä ajassa. 

Lapset ja nuoret tarvitsevat psykiatrisen puolen tukea entistä useammin.

 ▪ Henkilöstöresurssit, muut resurssit, oppilashuoltopalvelujen saatavuus (27,0 % vas-
tauksista):

Lastenpsykiatrisen avun ja hoidon tarve olisi suurempi. Tarvetta olisi ’matalan kynnyksen’ palve-
luille, perheneuvolatoiminnalle, konsultoinnille, ohjaukselle, asiantuntijoiden jalkautuminen kouluille 
nopeammin tarvittaessa (joudumme odottamaan jopa vuoden). Se on liian pitkä aika kasvavan lapsen 
elämässä ja tilanteet ehtivät pahasti kriisiytyä. Koulupsykologin ja kuraattorin palveluita on saata-
villa enintään yhtenä päivänä viikossa ja jonot ovat pitkät. Liian huonokuntoisia lapsia joudutaan 
integroimaan isoihin ryhmiin ilman riittävää tukea.



195

Erityisopetuksen alueelliselle pienluokalle pääsy hyvin vaikeaa. Kuraattoriyhteistyö on ollut vuosia 
tulipalojen sammuttamista, koska resurssit valuvat helposti suuren koulun tarpeisiin. Tällä hetkellä 
tilanne näyttää paremmalta uusista toimintatavoista päätettyämme. Jonot psykologin tutkimuksiin 
pitkät. Kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja eivät pienellä koululla juurikaan näy arjessa. En-
nalta ehkäisevä matalan kynnyksen kohtaaminen harvinaista.

Psykologipalveluita tarvittaisiin lähipalveluna (videoyhteys ei riitä).

 ▪ Maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden haasteet (8,9 % vastauksista):

Maahanmuuttajaoppilaiden oppilashuollon saatavuus on ongelmallinen sillä se tarvitsee huonosti 
saatavilla olevien tulkkien saamista paikalle.

 ▪ Pula akuutista avusta, ruuhkat (6,8 % vastauksista):

Palveluihin ottamisen nopeus ei aina vastaa oppilaan odotuksia. Kriisityöaikaa, päivystysaikaa 
tarvittaisiin lisää, kun erityisen tuen lapsilla on äkillinen tarve.

 ▪ Koulua käymättömät nuoret, nuorten moninaiset ongelmat (5,9 % vastauksista):

Yläkouluikäiset nuoret, jotka eivät syystä tai toisesta käy koulua, ovat monesti vailla riittävää op-
pilashuollon tukea. Koulusta puuttuu resurssia vastata tällaisten oppilaiden laaja-alaisiin tarpeisiin.

 ▪ Pitkät matkat palvelujen pariin, useat toimipisteet (3,4 % vastauksista):

Sivukylältä on matkaa muihin kuin koululla tarjottaviin palveluihin. Kuljetuksen järjestämisessä 
on joillakin ongelmia.

 ▪ Hoitojaksot (3,0 % vastauksista):

Psykiatriset hoitojaksot ovat aivan liian vähäisiä ja lyhyitä.

 ▪ Muut vastaukset (15,4 % vastauksista):

Koska koulullamme on asuntola, se lisää selvästi oppilashuollon tarvetta niiden oppilaiden kohdalla, 
jotka eivät asu kotona, jos siinä ilmenee joitakin haasteita.
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Oppilashuoltoryhmät pohtivat myös oppilashuollon palveluiden saatavuuteen liittyvien erityistar-
peiden nykytilaa. Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla erityistarpeita nähtiin olevan pääsääntöisesti 
joko jonkin verran (42,7 %), paljon (25,8 %) tai erittäin paljon (15,7 %). Oppilailla, joiden äidinkieli 
on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, oli erityistarpeita vaihtelevasti: ei lainkaan (19,1 %), vähän 
(27,3 %), jonkin verran (34,3 %), paljon (14,1 %) tai erittäin paljon (5,3 %). Vastausten keskiarvojen (1–5:  
1 = Ei lainkaan, 2 = Vähän, 3 = Jonkin verran, 4 = Paljon, 5 = Erittäin paljon) tarkastelu osoitti, 
että isoissa kouluissa (ka 3,1) ilmeni keskikokoisia (ka 2,6) ja pieniä (ka 2,3) kouluja enemmän 
erityistarpeita oppilailla, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi. Kuntamuodoittain 
tarkasteltuna edellä mainitulla ryhmällä ilmeni erityistarpeita eniten kaupunkimaisissa (ka 2,9) 
kunnissa taajaan asuttuihin (ka 2,5) ja maaseutumaisiin (ka 2,2) kuntiin verrattuna.

Oppilaan oikeudet

Lain mukanaan tuomat oppilaan oikeudet toteutuivat koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien 
arvioiden mukaisesti pääsääntöisesti joko lähes aina tai aina (kuvio 98). Tosin lähes jokaisesta tar-
kasteltavasta toteutumiskohteesta osa oppilashuoltoryhmistä (kysymyksestä riippuen 5,3–15,8 %) 
oli sitä mieltä, että ohjeelliset määräajat tai muut vaateet toteutuvat harvoin. Oppilashuoltoryhmistä 
osa (kysymyksestä riippuen 0,4–3,1 %) valitsi ei koskaan -vastausvaihtoehdon oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolaissa mainittujen määräaikojen ja muiden vaateiden toteutumista koskeviin kysymyksiin. 

Oppilaan oikeuksia tarkasteltiin myös taustamuuttujittain. Keskiarvotarkastelu (1–5: 1 = Ei 
koskaan, 2 = Harvoin, 3 = Melko usein, 4 = Lähes aina, 5 = Aina) osoitti, että isoissa ja keski-
kokoisissa kouluissa oppilaan oikeudet oppilashuoltopalveluihin toteutuivat paremmin kuin 
pienissä kouluissa. Esimerkiksi pääsy terveydenhoitajan vastaanotolle onnistui pienissä kouluissa 
kohtalaisesti (ka 3,1) ja keskisuurissa hyvin (ka 3,7) sekä isoissa (ka 3,9) kouluissa erittäin hyvin. 
Samansuuntaiset vastaukset saatiin myös väittämiin ”Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus 
keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa samana tai seuraavana koulupäivänä” (pienet 
koulut ka 3,6, keskikokoiset koulut ka 4,1 ja isot koulut ka 4,2), ”Mahdollisuus saada arkipäivisin 
virka-aikana välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon” (pienet koulut ka 3,7, keskikokoiset 
koulut ka 4,0 ja isot koulut ka 4,3) sekä ”Oppilaan ohjaaminen tarvittaessa muiden oppilashuollon 
palvelujen piiriin” (pienet koulut ka 3,8, keskikokoiset koulut ka 4,1 ja isot koulut ka 4,3).

Eroja havaittiin myös koulumuotojen vertailuissa. Kiireellisissä tapauksissa oppilaat pääsivät psy-
kologin tai kuraattorin vastaanotolle useimmin yläkouluissa (ka 4,3) kuin yhtenäis- (ka 4,0) tai 
alakouluissa (ka 3,7). Myös terveydenhoitajan vastaanotolle pääseminen oli todennäköisempää 
yläkouluissa muihin koulumuotoihin verrattuna. Sama vastaus saatiin myös väittämiin, jotka 
käsittelivät oppilaan ohjaamista eteenpäin oppilashuollon polulla.
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KUVIO 98. Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemys oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 
mainittujen määräaikojen ja muiden vaateiden toteutumisesta (n = 441–451)
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5.5 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikuttavuus

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain hallituksen esityksen (HE 67/2013 vp) pohjalta laadittiin kysymys-
patteristo lain tavoitelluista vaikutuksista. Kysymykset kohdennettiin oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain tuomiin vaikutuksiin yhteiskunnan, viranomaisten, lasten ja nuorten, koulujen toiminnan, 
palveluiden saatavuuden ja riittävyyden sekä yleisesti oppilashuollon kokonaisuuden kannalta. 
Koulukohtaisia oppilashuoltoryhmiä pyydettiin arvioimaan lain vaikutuksia oppilashuoltoon 
viisiportaisella Likert-asteikolla (ovatko he samaa tai eri mieltä esitetyistä väittämistä).

5.5.1 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä noin 70 prosenttia koki, että laki on selkeyttänyt op-
pilashuollon eri toimijoiden vastuita (kuvio 99). Myös oppilashuollon painopisteen katsottiin 
pääsääntöisesti (58,9 % vastauksista) siirtyneen varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään 
työhön. Lisäksi kehittymistä positiiviseen suuntaan oli tapahtunut oppilashuollon toiminnan 
jäsentymisessä sekä oppilashuollon johtamisessa ja koordinoinnissa. Sen sijaan viranomaisten 
yhteistyöhön ja tiedonsiirtoon liittyvissä väittämissä yli 30 prosenttia, jopa 47 prosenttia, vastaa-
jista oli sitä mieltä, että laki ei ollut parantanut toimintaa.
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KUVIO 99. Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
vaikutuksista viranomaisten toimintaan (n = 450–455)

5.5.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Kaksi kolmasosaa koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä koki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
myötävaikuttaneen oppilashuollon monialaisuuteen, ja noin 60 prosenttia ryhmistä ilmaisi oppi-
lashuoltotyön tehostuneen (kuvio 100). Positiivista kehittymistä koettiin myös oppilashuollon 
jatkumon paranemisessa aina esiopetuksesta toiselle asteelle, eli lukiokoulutukseen tai ammatilli-
seen koulutukseen. Sen sijaan yli 70 prosenttia oppilashuoltoryhmistä ei allekirjoittanut oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain laajempien, kauaskantoisempien tavoitteiden, esimerkiksi lastensuojelun tai 
sosiaali-, perhe- ja mielenterveyspalveluiden tarpeen vähenemistä. Kun tarkasteltiin vastausten 
keskiarvoja (1–5: 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri mieltä, 3 = Ei samaa eikä eri mieltä, 4 = Samaa 
mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä), selvisi, että pienissä kouluissa (ka 2,0) oltiin hieman positiivisempia 
oppilaiden mielenterveyspalveluiden vähenemisen suhteen kuin keskisuurissa (ka 1,8) ja isoissa 
(ka 1,4) kouluissa. Taustamuuttujatarkasteluista havaittiin, että oppilashuollon monialaistuminen 
tuli selkeämmin esille suomenkielisissä kouluissa ruotsinkielisiin kouluihin verrattuna.



200

77 

71 

79 

77 

16 

10 

15 

9 

21 

27 

18 

19 

46 

32 

26 

24 

2 

2 

3 

4 

38 

58 

59 

67 

0 20 40 60 80 100 

Oppilaiden mielenterveyspalveluiden tarve on
vähentynyt

Oppilaiden perheneuvolan palveluiden tarve on
vähentynyt

Oppilaiden sosiaalipalveluiden tarve on vähentynyt

Lastensuojelun tarve on vähentynyt

Oppilashuollon tuloksellisuus on lisääntynyt

Oppilashuollon jatkumo esiopetuksesta toiselle
asteelle on parantunut

 Oppilashuoltotyö on tehostunut

Oppilashuollosta on tullut monialaisempi kokonaisuus

% 
Täysin eri mieltä / Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain samaa mieltä / Täysin samaa mieltä 

KUVIO 100. Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
yhteiskunnallisista vaikutuksista (n = 452–456)

5.5.3 Vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Oppilashuoltoryhmistä 85 prosenttia oli sitä mieltä, että oppilashuolto tukee perheiden tekemää 
kasvatustyötä (kuvio 101). Kolme neljäsosaa koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä havaitsi 
lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien koulussa parantuneen. Myös oppilaiden osallisuuden 
yhteisöllisessä oppilashuollossa sekä oppilashuollollisen yhteistyön kodin ja koulun kesken kat-
sottiin lisääntyneen. Oppilaiden hyvinvointia käsittelevässä kysymyksessä vastaukset jakautuivat; 
hieman reilu kolmannes allekirjoitti väittämän ja vajaa viidennes ryhmistä oli väittämän kanssa 
joko osittain tai täysin eri mieltä. Lähes puolet ryhmistä ei osannut sanoa selkeää näkemystä siihen, 
oliko oppilaiden hyvinvointi parantunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksesta.
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KUVIO 101. Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
vaikutuksista lapsiin ja nuoriin (n = 453–457)

5.5.4 Vaikutukset oppilashuollon kokonaisuuteen

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät totesivat oppilas- ja opiskelijahuoltolain pääsääntöisesti 
parantaneen oppilaiden tietosuojaa sekä lisänneen oppilashuoltotyön suunnitelmallisuutta (kuvio 
102). Noin kaksi kolmasosaa oppilashuoltoryhmistä oli sitä mieltä, että henkilötietoja käsittelevät 
säännökset ovat selkeitä oppilashuollossa. Ryhmistä viidesosa ei allekirjoittanut henkilötietoja 
käsittelevien säännösten selkeyttä, ja viidennes ei osannut sanoa selkeää kantaa kyseiseen asiaan. 
Oppilashuoltokertomusten kirjaamiskäytänteitä sekä oppilashuollon käsitteiden ja oppilashuol-
tolainsäädännön selkeyttä käsittelevät väittämät jakoivat oppilashuoltoryhmien mielipiteitä. 
Enemmistö ryhmistä allekirjoitti väitteet kyseisiin asioihin liittyvien elementtien paranemisesta 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksesta. Kysymyksestä riippuen 27–29 prosenttia oppilas-
huoltoryhmistä oli sitä mieltä, että laki ei ole selkeyttänyt oppilashuollon kirjaamiskäytänteitä 
tai käsitteitä. Hieman vajaa kolmannes (29,1 %) vastaajista koki, että oppilashuoltolainsäädäntö 
ei selkeytynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Vajaa kolmannes ryhmistä oli joko osittain 
tai täysin eri mieltä väittämästä ”Käytänteet oppilashuoltokertomusten kirjaamisessa ovat selkeät”. 
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KUVIO 102. Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
vaikutuksista oppilashuollon kokonaisuuteen (n = 450–455)

Oppilashuoltoryhmistä 103 (22,4 %) pohti tarkemmin oppilashuoltorekistereiden käyttöön 
liittyviä ongelmia. Ryhmät nostivat esiin muun muassa sähköisen järjestelmän puuttumiseen, 
asiakirjojen laatimiseen ja tietosuojaan liittyviä ongelmia. Ryhmien vastaukset oppilashuoltore-
kisteriongelmissa jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Sähköisen arkistointijärjestelmän puuttuminen (23,6 % vastauksista):

Eri viranomaiset käyttävät eri rekistereitä, mikä tuo ongelmia asioiden kirjaamisessa. Miksi val-
takunnallisesti ei ole laadittu yhtenäistä sähköistä, turvallista järjestelmää?

Yksilöllisen oppilashuollon kirjaamiskäytäntö ruutuvihkoineen on digiaikana epäkäytännöllistä.

 ▪ Asiakirjojen laatimis- ja kirjaamisongelmat, useat kirjaamispaikat (22,8 % vastauksista):

Jokaisen monialaisen ammattiryhmän edustaja kirjaa asioita omaan rekisteriinsä. Onko seurauksena 
päällekkäisyyttä vai hajanaisuutta? Miten kaikki oppilaasta tarvittava tieto on yhdistettävissä?

 ▪ Tiedonkulun, tietosuojan, tietohallinnan tai arkistoinnin ongelmat (19,8 % vastauksista):

Miksi kaikki pitää rekisteröidä, mutta kukaan ei saa rekistereitä lukea? Esim. kuraattorin vaih-
tuessa uusi ei saa lukea, ilman että taas pyydetään lupaa ja avataan asiakkuus. Hallinnon esteitä 
auttamiselle.
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 ▪ Ohjeistuksen puuttuminen, erilaiset kirjaamiskäytänteet (11,0 % vastauksista):

Laissa ei ole riittävän selkeästi ja yksioikoisesti esitetty ja selostettu kirjaamismenettelyjen käytänteitä.

 ▪ Rekisterin pitoon liittyvät käytänteet (9,4 % vastauksista):

Kuka ylläpitää/vastaa?

 ▪ Muut vastaukset (13,4 % vastauksista):

Hyvä, että rekistereitä tehdään, mutta se vaatii aina henkilöitä kirjureiksi.

5.5.5 Vaikutukset koulun toimintaan

Oppilashuoltoryhmien näkemysten mukaan oppilashuolto tukee pääsääntöisesti opettajien te-
kemää kasvatus- ja opetustyötä (kuvio 103). Ryhmien mukaan 70 prosenttia opettajista mieltää 
oppilashuoltotyön osaksi perustyötään. Kuitenkin 16 prosenttia ryhmistä oli tästä näkemyksestä 
joko osittain tai täysin eri mieltä. Vastausten keskiarvoja (1–5: 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri 
mieltä, 3 = Ei samaa eikä eri mieltä, 4 = Samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä) tarkasteltaessa, 
havaittiin opettajien mieltävän oppilashuoltotyön osaksi perustyötään paremmin pienissä kou-
luissa (ka 4,1) keskisuuriin ja isoihin kouluihin (molempien ka 3,7) verrattuna. Alakouluissa (ka 
4,1) ja yhtenäiskouluissa (ka 3,9) opettajien katsottiin mieltävän oppilashuollollinen työ osaksi 
perustyötään hieman paremmin kuin yläkouluissa (ka 3,4).

Oppilashuoltoryhmät pohtivat, oliko oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tehostanut oppilashuol-
tohenkilöstön läsnäoloa yhteisöllisessä oppilashuollossa. Ryhmistä 56 prosenttia allekirjoitti 
väittämän kuraattoreiden osalta. Muun oppilashuoltohenkilöstön osalta näkemykset läsnäolon 
tehostumisesta vaihtelivat, ja esimerkiksi oppilashuoltoryhmistä 57 prosenttia oli lääkäreiden 
läsnäolon tehostumista koskevan väittämän kanssa joko osittain tai täysin eri mieltä. 
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KUVIO 103. Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
vaikutuksista koulun toimintaan (n = 451–455)

5.5.6 Vaikutukset oppilashuoltopalveluiden saatavuuteen ja riittävyyteen

Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 78 prosenttia oli joko osittain tai täysin samaa mieltä, 
että oppilaat saavat oppilashuoltopalvelut lain asettamien määräaikojen puitteissa (kuvio 104). 
Toisaalta vain 45 prosenttia vastaajista oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä. Varhaisen tuen 
turvaamisen katsottiin pääsääntöisesti parantuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Lähes 
puolet oppilashuoltoryhmistä ei osannut ottaa kantaa, onko oppilas- ja opiskelijahuoltolaki vai-
kuttanut lähipalveluperiaatteen toteutumisen paranemiseen tai oppilashuoltopalveluiden laadun 
yhdenvertaistumiseen.
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KUVIO 104. Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
vaikutuksista oppilashuoltopalveluiden saatavuuteen ja riittävyyteen (n = 451–455)

5.5.7 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myönteiset vaikutukset

Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien tehtävänä oli mainita kolme keskeisintä oppilas- ja opis-
kelijahuoltolain myönteistä vaikutusta koulun oppilashuollon toimintaan tai toteuttamiseen. 
Ryhmistä 335 (73,0 %) vastasi kysymykseen. Reilussa neljänneksessä vastauksista nostettiin 
esille yhteistyön, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tehostuminen. Viidennes vastaajista mainitsi 
käytänteiden selkeyttämisen, suunnitelmallisuuden, kehittämisen sekä seurannan ja arvioinnin 
lisääntymisen. Myös muun muassa dokumentoinnin ja salassapidon huomioon ottaminen, re-
surssien lisääntyminen, ennaltaehkäisevän näkökulman korostaminen, oppilaiden oikeuksien 
tarkentuminen ja oppilashuollon kokonaisuuden huomioiminen mainittiin oppilashuoltoryhmien 
vastauksissa. Vastausten joukossa oli muutama (n = 6) kommentti, joissa ei mainittu myönteisiä 
vaikutuksia, vaan nostettiin esiin lain tuomat negatiiviset asiat (esim. Ei tule mieleen edes yhtä). 
Vastaukset oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomiin myönteisiin vaikutuksiin ryhmi-
teltiin seuraavasti:
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 ▪ Yhteistyön, osallisuuden, moniammatillisuuden, yhteisöllisyyden lisääntyminen 
(27,7 % vastauksista):

Oppilaiden osallisuus vahvistunut, yhteistyö perheiden kanssa lisääntynyt ja oppilashuollon rooli 
jäsentynyt ja vahvistunut.

 ▪ Toiminnan yhdenmukaistuminen tai selkeytyminen, suunnitelmallisuuden lisääntymi-
nen, seurannan ja arvioinnin kehittäminen, työnjaon tehostuminen (20,2 % vastauksista):

Tehostunut ajankäyttö (kaikki eivät ole kaikissa palavereissa). Selkeä toimintamalli.

 ▪ Suunnitelmien, velvoitteiden, normien, salassapidon, dokumentoinnin ja ohjeistusten 
tehostuminen (13,2 % vastauksista):

Aikarajat tuovat jämäkkyyttä yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

 ▪ Saatavuuden, resurssien paraneminen (10,3 % vastauksista):

Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat lisääntyneet.

 ▪ Ennaltaehkäisevän näkökulman, varhaisen puuttumisen terävöityminen (7,3 % vas-
tauksista):

Koko lukuvuoden kattava teema ’Hyvinvoiva koulu’. Tällä pyritty vähentämään kiusaamista, opis-
kelutilojen terveellisyyttä sekä oppilaiden osallisuutta. Kiinnitetty huomiota varhaiseen puuttumiseen.

 ▪ Yksilökohtaisen oppilashuollon ja oppilaiden oikeuksien huomioon ottaminen (7,3 % 
vastauksista):

Parempi yksilöllisen oppilashuollon toteutustapa (oppilaslähtöinen).

 ▪ Oppilashuollon painoarvon, näkyvyyden, tietoisuuden lisääntyminen (6,1 % vastauksista):

Tietoisuus oppilashuoltotyön tärkeydestä kasvanut.

 ▪ Muut vastaukset (7,9 % vastauksista):

Keskitytään oikeisiin asioihin, ei enää puhuta yleisesti. Laki vaatii että asioihin puututaan. 
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5.6 Oppilashuollon seuranta ja arviointi

Koulukohtaisilta oppilashuoltoryhmiltä tiedusteltiin myös, missä määrin he hyödyntävät val-
takunnallista tai paikallista vertailutietoa oppilashuoltotyössään. Noin 83 prosenttia ryhmistä 
mainitsi osallistuvansa johonkin valtakunnalliseen seurantaan (esim. THL:n Kouluterveyskysely, 
TEA-viisari, WHO:n koululaistutkimus, MOVE-testaus, KiVa Koulu -kysely tai Koulujen hyvin-
vointiprofiili) ja myös hyödyntävänsä arvioinnista saatavaa tietoa. Paikallisiin seurantoihin (mm. 
laajojen terveystarkastusten yhteenvedot ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 
tarkastukset) osallistumisesta ja siitä saatavan tiedon hyödyntämisestä mainitsi noin 82 prosenttia 
oppilashuoltoryhmistä. 

Erilaisiin tyytyväisyyskyselyihin ja itsearviointeihin ilmoitti osallistuvansa ja niistä saatuja tie-
toja hyödyntävänsä noin 80 prosenttia ryhmistä. Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät olivat 
pääsääntöisesti (64,6–79,6 % kysymyksestä riippuen) sitä mieltä, että erilaiset valtakunnalliset ja 
paikalliset seurannat, tyytyväisyyskyselyt, itsearvioinnit sekä muut seurantamenetelmät soveltuvat 
joko hyvin tai erittäin hyvin oppilashuollon käyttöön. Kun tarkasteltiin vastausten keskiarvoja (1–5:  
1 = Ei lainkaan, 2 = Huonosti, 3 = Kohtalaisesti, 4 = Hyvin, 5 = Erittäin hyvin), havaittiin, että isot 
koulut (ka 4,2) kokivat valtakunnalliset seurannat hyödyllisemmiksi kuin keskikokoiset (ka 3,9) ja 
pienet (ka 3,4) koulut. Isot (ka 4,1) ja keskikokoiset (ka 4,0) koulut arvioivat puolestaan paikalliset 
seurannat hyödyllisemmiksi kuin pienet koulut (ka 3,6). Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien  
(n = 316) näkökulmasta tärkeimpiä oppilashuollon indikaattoreita ja vertailutietoja olivat seuraavat:

 ▪ Paikalliset seurannat, palvelujen saatavuuden ja tuen tarpeen arvioinnit, itsearvioinnit, 
asiakaskyselyt ja palautteet (27,0 % vastauksista)

 ▪ Kouluterveys-kysely, koulujen hyvinvointiprofiili (24,8 % vastauksista)

 ▪ KiVa Koulu -kysely (14,2 % vastauksista)

 ▪ TEA-viisari (1,9 % vastauksista)

 ▪ Poissaolot (4,3 % vastauksista)

 ▪ Laajat terveystarkastukset (8,8 % vastauksista)

 ▪ Kustannukset, aikarajaseurannat (0,7 % vastauksista)

 ▪ Muut vastaukset (18,3 % vastauksista):

Omin silmin ja korvin tehtävät havainnot lasten pahoinvoinnin lisääntymisestä. Se on surullista 
mutta totta.

Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrät. Käynnit koulukuraattorilla, psykologeilla, 
terveydenhoitajalla, psykiatrisella sairaanhoitajalla ja koulun sos. työntekijällä/lukuvuosi. Lasten-
suojeluilmoitusten määrä /lukuvuosi.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö, tukipalveluiden saatavuus, oppimisilmapiirin laatu.
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Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat myös, miten valtakunnallinen ohjaus (esim. OPH 
ja THL) on tukenut oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa koulun oppilashuollon osalta. 
Enin osa (52,2 %) ryhmistä arvioi tuen kohtalaiselle tasolle (kuvio 105). Oppilashuoltoryhmistä 
noin 18 prosenttia oli sitä mieltä, että valtakunnallinen ohjaus oli tukenut huonosti oppilas- ja opis-
kelijahuoltolain toimeenpanoa. Kolme prosenttia kallistui erittäin huonosti -vaihtoehdon puoleen. 
Lähes saman verran (2,6 %) oli ryhmiä, jotka kokivat valtakunnallisen ohjauksen erittäin hyväksi.

 Erittäin huonosti 
3 % 

Huonosti 
18 % 

 
Kohtalaisesti 

52 % 

 Hyvin 
24 % 

 Erittäin hyvin 
3 % 

KUVIO 105. Valtakunnallisen ohjauksen tuki koulujen oppilashuoltotyölle oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain toimeenpanossa (n = 381)

Noin 38 prosenttia oppilashuoltoryhmistä ilmaisi, että heillä on ollut vaikeuksia oppilas- ja opiske-
lijahuoltolain tuomien velvoitteiden toteuttamisessa. Koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä 157 
(34,2 %) kertoi tarkemmin kohdatuista vaikeuksista. Enin osa haasteista käsitteli tiedonsiirtoon ja 
rekisterikäytänteisiin sekä eri henkilöiden tehtävänkuviin, yhteistyöhön ja ryhmien kokoamiseen 
liittyviä asioita. Lähes yhtä paljon vastauksia kertyi resurssiongelmista. Oppilashuoltoryhmien 
vastaukset oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomien velvoitteiden toteuttamisen hankaluuksista 
jaoteltiin kahdeksaan ryhmään seuraavasti:

 ▪ Tiedonsiirron, rekistereiden, salassapidon tai kirjaamisen haasteet (21,7 % vastauksista):

Oppilaan yksilösuoja hankaloittaa oppilaan auttamista ja tukemista.

Oppilaiden ja huoltajien mahdollisuus rajoittaa oppilashuoltohenkilöstön osallistumista -> hanka-
loittaa asioiden käsittelyä ja oppilaan auttamista.
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 ▪ Aikatauluihin, ryhmien kokoamiseen, yhteistyöhön, tehtävänkuviin tai kuormitukseen 
liittyvät haasteet (20,4 % vastauksista):

Eri oppilashuoltoryhmien toiminnan työnjaon jäsentäminen, aikatauluttaminen ja toimintaperiaat-
teiden jalkauttaminen käytäntöön on vaatinut pitkän ajan, pari lukuvuotta.

Hankaluuksia on ollut saada opettajia mukaan oppilashuoltoyöhön.

Lain myötä opiskeluhuoltotyö ja pedagoginen tuki piti eritellä vahvemmin. Koulun arjessa nämä 
osa-alueet eivät useinkaan näy erillisinä vaan limittyvät vahvasti toisiinsa. Tiedonkulku näiden toi-
mintojen välillä on ajoittain hankalaa tai se nähdään hankalaksi. Arviointikin on vaikeaa, mikäli 
kokonaisuutta tulee tarkastella vain yhdestä näkökulmasta.

 ▪ Resurssipula (17,1 % vastauksista):

Tillgången till psykolog och psykiatriska tjänster.

 ▪ Isot muutokset, haasteet palveluiden järjestämisessä, toiminnan sirpaleisuus, käsite-
epäselvyydet tai seuranta (11,3 % vastauksista):

Olemme pieni yhteisö ja henkilökunnalla monia erilaisia rooleja. On tuntunut työläältä muiden töiden 
lisäksi luoda seuranta ja arviointikäytänteet.

 ▪ Valtakunnallisen ohjeistuksen viivästyminen tai puute, byrokraattisuus, tietämättö-
myys (9,6 % vastauksista):

Lakimuutos tuli voimaan liian lyhyellä varoajalla, paikalliset suunnitelmat jouduttiin tekemään 
kovalla kiireellä. Kuntakohtaiset ohjeet ja suunnitelmat eivät tukeneet koulukohtaista suunnittelua, 
koska kuntakohtainen suunnittelu tehtiin samaan aikaan koulukohtaisten kanssa. Tehtiin paljon 
päällekkäistä työtä eri kouluissa. Lain sovellusohjeet tulivat n. vuoden myöhässä! Laki ei ota huo-
mioon rehtorin erityisasemaa koulun toiminnasta ja oppilaiden tukitoimien toimivuudesta vastaavana 
virkamiehenä, jonka tulisi tämän vuoksi saada tietää riittävästi yksittäisen luokan tai oppilaan tuen 
tarpeista, jotta hahmottaa kokonaiskuvan resurssien suuntaamista varten. 

 ▪ Yhteisöllisen oppilashuollon haasteet (4,2 % vastauksista):

On priorisoitava yksilökohtaista oppilashuoltoa yhteisöllisen kustannuksella, jotta lain asettamat 
määräajat täyttyvät.

Yhteisölliselle OHR:lle ei ole aikaa! Suunnitelmallisuus, yhteistyössä tietojen kokoaminen ja suun-
nitelmien tekeminen sekä arviointi vievät paljon aikaa ja sen yhteisen ajan löytäminen on välillä 
lähes mahdotonta.

Yhteisöllisen oppilashuollon toimintatapojen suunnittelu ja toteuttaminen on vieläkin kesken, koska 
samalla on ollut toinen suuritöinen uudistus, eli ops-uudistus. Aika ei yksinkertaisesti riitä kaikkeen.

 ▪ Aikarajat (2,5 % vastauksista):

Kuraattorilla aikarajat eivät täysin pidä, eikä aikaa yhteisölliseen työhön ole riittävästi.
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 ▪ Muut vastaukset (13,2 % vastauksista):

Prosessi suunniteltu terveydenhuollon näkökulmasta ja kirjaaminen edellä, koulun tarpeesta ja 
toiminnasta erillisenä.

Laki ja sen tulkinta on ollut erittäin haastavaa. Mitä saa/pitää tehdä, missäkin ryhmässä. Lain 
tulkinta ja pykälät ovat olleet yksi monen henkilön uran vaikeimpia. Fokus menee edelleen monella 
siihen, mitä missäkin ryhmässä tehdään, eikä itse asiaan, lasten tukemiseen. Lisäksi lasten haasteiden 
jatkuvasti kasvava määrä tuo arkeen haasteita.

Yksilöllisen opiskelijahuollon ja kolmiportaisen tuen rajapintojen määrittäminen on erittäin hankalaa. 
Oppilas on kokonaisuus ja on erittäin vaikeaa määritellä milloin on kysymys oppimiseen liittyvästä 
vaikeudesta tai psyykkisestä, fyysisestä tai sosiaalisesta vaikeudesta. Oppilaan kokonaisvaltainen 
huomiointi on vaikeutunut merkittävästi.

Meidän tapauksessa: Uusi ma. rehtori, uusi ma. erityisopettaja, uusi opettajajäsen oppilashuollossa 
ja vielä koulusihteerikin vuorotteluvapaalla; yhdistettynä ohueen ja katkeilevaan ohjaukseen kaupun-
gin tasolla ja vielä samalla suuren uuden opetussuunnitelman nostamiseen – niin haastetta on tässä 
oppilashuollossa ollut. Kokokuvan kustannuksella olemme lähteneet yksittäisten, erityistarpeisten 
oppilaiden asioiden hoitamisesta ja tilastointi- ja kirjaamisjärjestelmien tarkastamisesta ja tukien 
saattamisesta ajanmukaiseen tilaan. Syksyllä aloittaessamme ensimmäistä vuottamme yritimme löytää 
kaiken mahdollisen tiedon siitä, mitä koululla pitää olla; mitkä suunnitelmat, mitkä opsi:in osat 
ja mitä kaikkea vuosisuunnitelmassa. Paljon löysimme, sieltä ja täältä; teimme ja otimme, mutta ei 
läheskään kaikkea tiedetty, löydetty, osattu vielä tehdä – aukkoja siis nyt on; nämä arviointikyselyt 
siitä meille nyt karusti kertovat. Emme voineet tästä lähtökohdasta nyt parempaan venyä. Lain 
tulkinta tuonut haasteita. 

Oppilashuoltoryhmistä 117 (25,5 %) pohti, miten edellä mainittuihin haasteisiin pitäisi vastata 
valtakunnan tasolla. Noin neljänneksessä vastauksista tuotiin esille rahoituksen ja resurssien 
parantaminen. Viidennes vastasi, että valtakunnan taholta pitäisi saada selkeä ohjeistus, ja että 
päällekkäisyydet pitäisi poistaa esimerkiksi erilaisista suunnitelmista. Myös koulutusta ja tiedo-
tusta toivottiin, samoin sähköistä kirjausjärjestelmää. Ehdotukset valtakunnan tason toimiksi 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoitteiden toteuttamisen helpottamiseksi luokiteltiin seuraavasti:

 ▪ Rahoituksen ja muiden resurssien lisääminen, oppilashuoltohenkilöstön kelpoisuus-
vaatimusten tarkentaminen (24,5 % vastauksista):

Sosiaalihuollon resurssia pitäisi nostaa roimasti. ’Työläiskaupungeissa tai sen osissa’ näyttäisi 
olevan tarvetta lisätä sosiaalityötä. Koulujen johtajilla pitäisi olla käytössä 112-tyyppinen numero 
paikalliselle sosiaaliviranomaiselle akuuteissa tapauksissa.

Sanahelinää ja paperia vähemmän ja työntekijöitä enemmän tälle alalle.

 ▪ Selkeä ohjeistus ja käsitteet ajoissa, päällekkäisyyksien poistaminen (19,6 % vastauksista):

Lakitekstin lisäksi tarvitaan konkreettisia ohjeita ja esimerkkejä kuinka toimia käytännön tilanteissa.
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Meitä helpottaisi selkokielinen lista OKM:stä, jossa olisi lueteltuna mitkä kaikki suunnitelmat 
kuuluu olla ja mallikin voisi olla (mitkä osa-alueet tulee minimissään mainita). Myös muutama hyvä 
havainnekuva, piirustus siitä, mitä mikäkin on ja miten ne liittyvät toisiinsa olisi avuksi. Luulen, 
että teillä tällaisia onkin, niin meidän tulisi ne vain sitten löytää jostain: selkokielinen ydin. Kiitos.

Huolehtia siitä, että kouluja ja oppilaita koskevan lainsäädäntötyön valmistelussa on aina mukana 
käytännön koulutyötä tunteva ammattihenkilö (rehtorien ja opettajien edustus). Riittävästi aikaa lain 
valmistelulle ja kommenttikierrokset ruohonjuuritasolta (vrt. ops-työ), lain voimaanastuminen vuoden 
alusta eikä koulujen kesäkeskeytyksen aikana, jotta kunnissa ja kouluissa jää aikaa suunnittelulle. 
Rehtorin erityisaseman määrittely oppilashuollon toimintakentässä muutoinkin kuin vain vastuul-
lisena, hänellä tulee olla riittävät oikeudet tiedonsaantiin yksittäistä oppilasta koskevissa asioissa.

 ▪ Koulutuksen, tiedostuksen ja arvioinnin järjestäminen (14,7 % vastauksista):

Opettajille koulutusta heidän rooliinsa opiskeluhuoltotyöstä.

 ▪ Sähköisen kirjausjärjestelmän organisointi, tietosuojan ja tiedonsaannin selkeyttä-
minen (11,9 % vastauksista):

Oppilaan asioita pitäisi voida käsitellä moniammatillisesti laajemmin yhteisen pöydän ääressä.

Pitäisi olla valtakunnan tasolta tuleva sähköinen rekisteripohja.

 ▪ Henkilömäärien normitukset (3,5 % vastauksista):

Selkiyttää kuraattori- ja psykologimitoituksia ja työn luonnetta (esim. yhteisöllisen ja yksilöllisen 
työn suhde).

 ▪ Yhteistyön hyödyntäminen eri tahojen kanssa lakivalmisteluissa (3,5 % vastauksista):

Ruohonjuuritason tietämyksen parempi hyödyntäminen lainsäädännössä.

 ▪ Toiminnan jäsentäminen yhden toimijan alle, toimivuuden parantaminen ja väljyyden 
mahdollistaminen (1,4 % vastauksista):

Koulukuraattorien ja koulupsykologien tulee olla koulun työntekijöitä. Niin, että toimeksiannot heille 
tulee koulun tarpeista ensisijaisesti ja vasta toissijaisesti muilta yhteistyötahoilta.

 ▪ Muut vastaukset (20,9 % vastauksista):

Lakimuutos siten, että valmistelu tehdään koululakien perusteella ja opetuksen asiantuntijoita kuullen.

Tarvittaisiin yksi yhteinen, selkeä ja aukoton lainsäädäntö. Nyt pelataan perusopetuslain, oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain, lastensuojelulain, terveydenhuoltolakien viidakossa, joka aiheuttaa suuria ongelmia.
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5.7 Oppilashuolto koulujen opetussuunnitelmissa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) määrätään tarkasti, mitkä 
oppilashuoltosuunnitelman asiat ovat paikallisesti päätettäviä, ja miten koulukohtainen oppilas-
huoltosuunnitelma laaditaan. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointiin sisältyi 
perusopetuksen koulukohtaisten opetussuunnitelmien oppilashuolto-osuuksien analysointi. 
Asiakirjoista tarkastettiin, oliko niissä kuvattu opetussuunnitelman perusteissa mainittuja sisäl-
töjä. Perusopetuksen koulukohtaisten opetussuunnitelmien opiskeluhuolto-osuuksia analysoitiin 
91. Analysoiduista suunnitelmista 33 oli useamman koulun yhteinen. Oma suunnitelma oli 53 
koululla. Loppujen (n = 5) osalta ei saatu selvyyttä, oliko suunnitelma oma vai jonkun muun 
koulun tai joidenkin muiden koulujen kanssa yhteinen. 

Tarkasteltavia sisältöjä oli 45. Perusopetuksen opetussuunnitelmien oppilashuolto-osuuksissa 
oli kuvattu hyvin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittuja paikallisesti ku-
vattuja sisältöjä. Tarkasteltavista sisällöistä kolme oli niitä, jotka löytyivät kaikista tarkastetuista 
suunnitelmista. Nämä olivat oppilashuollon tavoitteet, toimintatavat ja monialainen yhteistyö. 
Suunnitelmaan perehdyttäminen, seurantatietojen hyödyntäminen, seurannassa käytettävät 
menetelmät, seurannan aikataulutus ja tulosten tiedottaminen olivat sisällöt, jotka löytyivät alle 
80 prosentista tarkastettuja suunnitelmia. Taulukkoon 12 on koottu tiedot siitä, miten kattavasti 
opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) mainitut paikallisesti kuvattavat oppilas-
huollon sisällöt tulivat esille tarkastetuissa asiakirjoissa.

TAULUKKO 12. Opetussuunnitelman perusteiden mukaisten paikallisesti kuvattavien sisältöjen 
esiintyvyys perusopetuksen opetussuunnitelmien oppilashuolto-osuuksissa (n = 91)

Opetussuunnitelman (Opetushallitus 2014) mukaiset paikallisesti kuvattavat sisällöt: Kyllä-vastaukset (%)
Toteuttamisen tavoitteet 100,0
Toimintatavat 100,0
Suunnitelmaan perehdyttäminen 70,3
Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta 90,1
Arvio käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista 98,9
Resurssien kohdentaminen 81,0
Oppilashuoltopalveluiden järjestäminen 97,8
Oppilashuoltopalveluiden työn- ja vastuunjako 97,8
Oppilashuollon monialainen yhteistyö 100,0
Oppilashuoltopalveluiden kohdentaminen 97,8
Oppilashuollon kehittäminen 94,5
Oppilashuollon seuranta 91,2
Yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuuden kuvaus 98,9
Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat 96,7
Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa 96,7
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TAULUKKO 12. jatkuu

Opetussuunnitelman (Opetushallitus 2014) mukaiset paikallisesti kuvattavat sisällöt: Kyllä-vastaukset (%)
Yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheessa sekä jatko-opintojen 
suunnittelussa

83,5

Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön 
hyvinvoinnin tarkastuksissa

95,6

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen kanssa 83,5
Järjestyssäännöt 94,5
Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 91,2
Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 86,8
Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön 
puuttuminen

86,8

Kuljetuksen odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 82,4
Suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 94,5
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 96,7
Yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus 98,9
Yhteistyö kouluterveydenhuollon kanssa laajoissa terveystarkastuksissa 94,5
Yhteistyö tehostetun tuen ja erityisen tuen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä 84,6
Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen 83,5
Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetuksen osallistumisen epäämisen yhteydessä 85,7
Asiantuntijaryhmän kokoaminen 97,8
Suostumuksen hankkiminen 95,6
Yksilökohtaisen ryhmän menettelytavat 97,8
Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 91,2
Oppilaiden ja huoltajien osuus 98,9
Tiedottamisen periaatteet oppilaille 87,9
Tiedottamisen periaatteet huoltajille 89,0
Tiedottamisen periaatteet yhteistyötahoille 84,6
Seurannasta vastuussa oleva taho 87,9
Seurattavat asiat 82,4
Seurannassa käytettävät menetelmät 79,1
Seurannan aikataulu 78,0
Seurantatietojen käsittely 82,4
Seurantatietojen hyödyntäminen 76,9
Seurannan tulosten tiedottaminen 63,7
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5.8 Oppilashuolto oppilaiden kokemana

Perusopetuksen oppilaille suunnattuun kyselyyn vastasi 13 199 oppilasta. Vastanneista 50,3 
prosenttia oli poikia ja 49,3 prosenttia tyttöjä. Kyselyyn vastanneista oppilaista kaksi viidesosaa 
(39,7 %) oli viidennen luokan oppilaita ja kolme viidesosaa (60,3 %) kahdeksannen luokan oppilaita. 
Oppilaista 87 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen suomen, kahdeksan prosenttia ruotsin ja viisi 
prosenttia jonkin muun kielen. Tarkemmin oppilaiden taustatiedoista on mainittu taulukossa 9 
(luku 5.1).

5.8.1 Oppilaiden kouluviihtyvyys, poissaolot ja kiusaamiskokemukset

Kyselyyn vastanneista oppilaista lähes neljännes ilmoitti viihtyvänsä koulussa erittäin hyvin ja 
yli puolet melko hyvin. Kohtalaisesti koulussa viihtyviä oppilaita oli viidennes vastanneista. Melko 
huonosti koulussa viihtyi kolme prosenttia vastaajista ja erittäin huonosti hieman yli prosentti. Yhtä 
suuri osuus (1,4 %) oli oppilaita, jotka eivät osanneet vastata kysymykseen. 

Sukupuolten välillä erot kouluviihtyvyydessä olivat melko pieniä, mutta luokka-asteittain tarkas-
teltuna viihtyvyydessä oli selkeämpiä eroja. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että alakoulussa 
viihdytään paremmin kuin yläkoulussa. Viidesluokkalaisista lähes kolmannes (31,3 %) ilmoitti 
viihtyvänsä koulussa erittäin hyvin, kun kahdeksannella luokalla tätä mieltä oli alle viidesosa (17,9 %) 
vastanneista. Kohtalaisesti koulussa viihtyviä viidesluokkalaisia oli 14 prosenttia, ja kahdeksannen 
luokan oppilaista vastasi näin 24 prosenttia. Kouluviihtyvyydessä ei ollut eroa äidinkielen mukaan. 

Suurin osa vastaajista (58,1 %) oli sitä mieltä, että koulusta oli tullut lukuvuoden aikana sopivasti 
tehtäviä. Oppilaista lähes neljännes koki, että tehtäviä oli tullut paljon ja 14 prosenttia arvioi niitä 
tulleen liian paljon lukuvuoden aikana. Sen sijaan vain neljä prosenttia koki, että tehtäviä oli tullut 
joko vähän tai liian vähän. Sukupuolten välillä oli jonkin verran eroa siinä, kuinka työlääksi oppi-
laat kokevat koulun työmäärän. Pojista 18 prosenttia koki kotitehtäviä tulleen liian paljon, kun 
tytöillä vastaava osuus oli kymmenen prosenttia. Myös luokka-asteella näyttää olevan vaikutusta 
siinä, miten työlääksi kotitehtävät koetaan. Kahdeksasluokkalaisista vastaajista 16 prosenttia 
vastasi kotitehtäviä tulleen lukuvuoden aikana liian paljon, kun viidesluokkalaisista näin ilmoitti 
kymmenesosa. 

Lähes neljä viidesosaa vastaajista ilmoitti, että heitä ei ole kiusattu lainkaan kuluneen lukuvuoden 
aikana. Harvemmin kuin kerran viikossa kiusatuksi ilmoitti tulleensa 16 prosenttia vastaajista. Noin 
kerran viikossa kiusattuja oli kolme prosenttia ja useita kertoja viikossa kiusaamisen kohteeksi joutui 
kaksi prosenttia vastaajista. Erot sukupuolen tai luokka-asteen välillä olivat hyvin pieniä. Kiusa-
tuksi tulemisella ja kouluviihtyvyydellä näytti kuitenkin olevan yhteys toisiinsa. Useita kertoja 
viikossa kiusatuksi joutuneista lähes 17 prosenttia ilmoitti viihtyvänsä koulussa erittäin huonosti 
ja 10 prosenttia melko huonosti. 



215

Luvattomia poissaoloja oli noin 16 prosentilla vastaajista. Alle viiden päivän luvattomia poissa-
oloja oli noin joka kymmenennellä vastaajalla ja 6–10 päivää kahdella prosentilla. Yli kymmenen 
päivää oli ollut luvattomasti poissa kaksi prosenttia vastaajista.  Luvattomat poissaolot näyttävät 
keskittyvän hieman enemmän yläluokille. Kahdeksasluokkalaisista puolitoista prosenttia ilmoitti 
olleensa luvattomasti pois koulusta 11–20 päivää lukuvuodessa, kun viidesluokkalaisilla vastaava 
osuus oli noin puoli prosenttia. Alle viiden päivän poissaoloja oli vastausten mukaan hieman 
enemmän pojilla kuin tytöillä. Erot viides- ja kahdeksasluokkalaisten sekä tyttöjen ja poikien 
välillä luvattomissa poissaoloissa olivat vähäiset.

Niiltä oppilailta, jotka olivat olleet luvattomasti poissa koulusta yli 11 päivää, kysyttiin, mikä 
auttaisi siihen, että poissaoloja ei kertyisi niin paljon. Kysymykseen vastanneet (1,4 %, n = 187) 
mainitsivat syiksi esimerkiksi oman motivaation, koulupäivän pituuden sekä opetukseen ja opet-
tajiin liittyvät asiat, kuten opetusmetodit ja opettajien suhtautumisen oppilaisiin. Luvattomien 
poissaolojen vähentämiseen liittyvät vastaukset luokiteltiin seuraavasti: 

 ▪ Oma motivaatio ja elämäntilanteeseen liittyvät seikat (25,5 % vastauksista):

Olisi enemmän motivaatiota koulussa käymiseen, ei masentais eikä ahdistais eikä väsyttäis.

Menis nukkuu tarpeeks aikaste ja heräis tarpeeks aikasten.

 ▪ Koulupäivän pituus, aikaiset kouluaamut (12,3 % vastauksista):

Että koulu alkaisi myöhempää koska en jaksa herätä koulun takia.

Ei ois nii pitkiä päiviä, meillä on melkein joka päivä 8 aamu...

 ▪ Opetukseen ja opettajiin liittyvät asiat (11,3 % vastauksista):

Minusta tuntuu etten saa opettajilta tarpeeksi tukea. On inhottavaa tulla kouluun, en tiedä.

Mer mångsidiga timmar skulle ge mer motivation att komma till skolan. Att inte ha en: ”Lärare 
skriver på tavlan och man skriver av hela timmen”.

Olisi enemmän kiinnostavia asioita retkiä, pajoja, erilaisia opetusmenetelmiä.

 ▪ Muut kouluun liittyvät asiat, kuten ryhmäkoko ja luokan sosiaaliset suhteet (11,3 % 
vastauksista):

Pienempi luokka, ei vaadittaisi paljoa tunnilta tai vapaa-ajalta, tunnin välissä mm. pieniä ’’liikun-
tataukoja’’ tms.

Ehkä se, että minulla olisi hyvä olla koulussamme.



216

Vastaajista yli neljännes (26,0 %) ei osannut antaa mitään selkeä syytä, mikä auttaisi luvattomiin 
poissaoloihin, ja vastaavasti reilu kymmenes (13,6 %) vastauksista ei ollut luokiteltavissa mihin-
kään edellä mainituista syistä. 

Oppilaista yli puolet (55,3 %) arvioi oman opintomenestyksensä olevan hyvä. Kiitettäväksi opintome-
nestyksensä arvioi viidennes oppilaista ja yhtä suuri osuus arvioi sen tyydyttäväksi. Tytöt arvioivat 
opintomenestyksensä kiitettäväksi poikia useammin: tytöistä neljännes arvioi opintomenestyksensä 
kiitettäväksi, kun pojista vastaavasti 17 prosenttia. Pojilla tyydyttäväksi menestyksensä arvioivien 
osuus oli hieman tyttöjä suurempi (pojilla 23,3 % ja tytöillä 17,7 %). Luokka-asteittain vertailta-
essa näyttää siltä, että alakoululaiset arvioivat opintomenestyksensä yläkoululaisia paremmaksi. 
Alaluokilla 22 prosenttia arvioi opintomenestyksensä olevan kiitettävä ja 64 prosenttia hyvä, kun 
taas yläluokilla kiitettäväksi menestyksensä arvioi 21 prosenttia ja hyväksi vajaa puolet (49,3 %). 

Vastaajista lähes 12 prosenttia ilmoitti kuuluvansa koulunsa oppilaskunnan hallitukseen. Suku-
puolten välillä ei näytä olevan suurta eroa oppilaskunnan hallitukseen kuulumisessa. Kyselyyn 
vastanneista tytöistä 12 prosenttia kuului oppilaskunnan hallitukseen ja pojista 11 prosenttia. 
Myöskään luokka-asteen mukaan tarkasteltuna oppilaskuntaan kuulumisessa ei ole selviä eroja. 
Viidesluokkalaisista vastanneista 13 prosenttia kuului oppilaskuntaan ja kahdeksasluokkalaisista 
11 prosenttia. 

5.8.2 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kouluissa

Oppilailta selvitettiin, miten heidän mielestään erilaiset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät 
asiat toteutuivat heidän omassa koulussaan. Vastaajien mukaan parhaiten koulussa toteutuvat 
terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen, kuten oppilaiden terveystarkastukset. Vastaajista 78 
prosenttia ilmoitti, että nämä toteutuivat koulussa joko hyvin tai erittäin hyvin. Myös fyysisen ter-
veyden edistäminen toteutui 72 prosentin mielestä kouluissa joko hyvin tai erittäin hyvin. Huonoiten 
kouluissa toteutui turvataitojen edistäminen, kuten keinot puolustaa itseään väkivaltaa, häirintää 
ja seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan. Viidenneksen mielestä nämä toteutuivat koulussa joko 
huonosti tai erittäin huonosti. Vastusten perusteella tuntemattomimpia asioita olivat erityisopetuksen 
toteutuminen sekä opiskelua tukevien apuvälineiden saatavuus kouluissa. Näissä molemmissa 
kohdissa en osaa sanoa -vastausten määrä oli lähes kolmannes kaikista vastauksista (kuvio 106). 
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KUVIO 106. Oppilaiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden toteutuminen koulussa  
oppilaiden näkemysten mukaan (n = 12 665–13 120)

Oppilaiden mielestä turvataitojen edistäminen oli koulujen tärkein kehittämiskohde. Myös kou-
luviihtyvyys, psyykkisen ja fyysisen terveyden edistäminen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistä-
minen nousivat keskeisiksi kehittämiskohteiksi. Viides- ja kahdeksasluokkalaisten näkemykset 
kehittämiskohteista olivat hyvin samansuuntaisia. Ne on koottu kuvioon 107.
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KUVIO 107. Oppilaiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kehittämiskohteet luokka-asteittain 
(n = 308–1 949 / 5. lk ja n = 478–3 717 / 8. lk) – kehittämiskohteen kolmen tärkeimmän joukkoon 
valinneiden prosenttiosuus kaikista vastaajista

Pojista 45 prosenttia koki tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi kouluviihtyvyyden, kun taas tytöillä 
ensimmäiseksi kehityskohteeksi nousi turvataitojen edistäminen, jota piti tärkeänä 45 prosenttia 
tytöistä. Tytöt pitivät toiseksi tärkeimpänä kouluviihtyvyyttä ja kolmantena psyykkisen terveyden 
edistämistä. Vastaavasti pojat nostivat toiseksi tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi turvataitojen 
edistämisen ja kolmanneksi fyysisen terveyden edistämisen. Sukupuolten väliset erot olivat sel-
keimmillään fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä: pojista fyysisen terveyden edistämistä 
piti yhtenä tärkeimmistä kehittämiskohteista lähes kolmannes, kun tytöillä vastaava osuus oli 
25 prosenttia. Vastaavasti tytöistä 37 prosenttia piti psyykkisen terveyden edistämistä tärkeänä 
kehittämiskohteena, kun pojista tätä mieltä oli reilu viidennes. 

Oppilailta kysyttiin myös näkemyksiä koulusta ja kouluyhteisöstä, kuten koulun yhteishengestä 
ja oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksista. Kyselyyn vastanneista oppilaista 85 prosenttia koki, 
että heillä on useita kavereita koulussa. Neljä viidesosaa koki myös olonsa turvalliseksi koulus-
saan. Yli 70 prosenttia ilmoitti koulunsa ilmapiirin sellaiseksi, että siellä uskaltaa olla vapaasti 
oma itsensä. Sen sijaan eniten eri mieltä oltiin väittämästä ”Minulla on mahdollisuus vaikuttaa 
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kouluni yhteisiin päätöksiin”. Vastaajista 23 prosenttia oli joko eri mieltä tai täysin eri mieltä tä-
män väitteen kanssa. Myös koulussa järjestettävien yhteisten tapahtumien määrään sekä omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin koulussa oltiin vastausten perusteella tyytymättömiä. En osaa sanoa 
-vastausten määrä oli yli viidennes väitteessä ”Tiedän, miten voin vaikuttaa kouluni asioihin”, 
joka myös omalta osaltaan kertoo siitä, että vastaajat eivät tiedä, miten voivat omassa koulussaan 
vaikuttaa asioihin (kuvio 108). 
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KUVIO 108. Oppilaiden näkemykset terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin väittämiin  
(n = 12 847–13 076)
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5.8.3 Ongelmien ennaltaehkäisy ja yhteisöllinen oppilashuolto

Vastaajista yli puolet (54,5 %) oli sitä mieltä, että heidän koulussaan oppilaiden huoliin reagoidaan 
joko hyvin tai erittäin hyvin. Lähes neljännes vastaajista koki, että oppilaiden huoliin reagoidaan 
kohtalaisesti. Ainoastaan kahdeksan prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että oppilaiden huoliin 
reagoidaan koulussa joko huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista 14 prosenttia ei osannut ottaa 
kantaa kyseiseen väittämään. Vastausten perusteella oppilaat saavat myös tukea mahdollisimman 
pian, kun huoli on ilmaantunut. Vastaajista yli puolet koki, että tämä toteutui heidän koulussaan 
joko hyvin tai erittäin hyvin ja oppilaista viidenneksenkin mukaan kohtalaisesti. Noin kahdeksan 
prosenttia oli sitä mieltä, että oppilaat saavat tukea joko huonosti tai erittäin huonosti, ja hieman 
vajaa viidennes valitsi en osaa sanoa -vaihtoehdon kyseiseen kysymykseen (kuvio 109). 
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KUVIO 109. Oppilaiden huoliin reagoiminen (n = 12 553–12 604)

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna eroja ei esiintynyt, mutta luokka-asteittain tarkasteltuna eroja 
oli jonkin verran. Viidesluokkalaisista 68 prosenttia koki, että oppilaiden huoliin reagoidaan joko 
hyvin tai erittäin hyvin, kun kahdeksasluokkalaisista tätä mieltä oli 46 prosenttia. Viidesluokkalaisista 
kolme viidesosaa myös koki, että heidän koulussaan tukea huolten ilmaannuttua saa joko hyvin 
tai erittäin hyvin, kun kahdeksasluokkalaisista vastaava osuus oli 46 prosenttia. 

Oppilaita pyydettiin myös arvioimaan koulunsa ennaltaehkäisevää työtä. Vastausten perusteella 
tärkeimmäksi asiaksi nousi se, että koulussa ennaltaehkäistään kiusaamista (ka 4,2) ja toiseksi 
tärkeimmäksi asiaksi vastaajat nostivat oppilaiden hyvinvoinnin edistämisen koulussa (ka 4,0). 
Lähes kaikissa väittämissä asioiden toteutuminen koulussa jäi matalammalle tasolle kuin koettu 
tärkeys. Ainoastaan väittämässä ”Kuraattori on mukana koulutyön arjessa”, tärkeys ja toteutumi-
nen olivat samalla tasolla. Myös terveydenhoitajan mukanaolo koulutyön arjessa oli tärkeyden ja 
toteutumisen osalta lähes samalla tasolla. Kauimmaksi tärkeys ja toteutuminen jäävät oppilaiden 
mielestä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja mielen hyvinvointiin liittyvien asioiden keskustelemi-
sessa (kuvio 110). Vastauksissa ei ilmennyt juurikaan eroa luokka-asteen tai sukupuolen osalta. 
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KUVIO 110. Ennaltaehkäisevän työn tärkeys ja toteutuminen perusopetuksessa  
(n = 8 484–11 674)

Oppilaiden mielestä kiusaamiseen puuttuminen sekä tapaturmien ja kiusaamisen ennaltaeh-
käiseminen toteutuivat yksilöllisen oppilashuollon teemoista parhaiten (kuvio 111). Yli puolet 
oppilaista arvioi edellä mainittujen asioiden toteutuvan koulussa joko hyvin tai erittäin hyvin. Vii-
dennes vastaajista koki, että huoltajat tai koulussa työskentelevät muut henkilöt (kuin opettajat) 
eivät osallistu kovin usein koulun yhteisiin tapahtumiin. 

Oppilaiden arviointilomakkeessa kerrottiin sekä oppilashuollon että yhteisöllisen oppilashuollon 
määritelmä. Yhteisöllinen oppilashuolto määriteltiin seuraavasti: ”Yhteisöllisellä oppilashuollolla 
edistetään oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä kaikkien kouluyhteisön jäsenten 
vuorovaikutusta, kuulluksi tulemista ja osallisuutta. Sen avulla edistetään myös kouluyhteisön 
terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä (opiskelutilojen käytettävyyttä, toimivuutta ja 
saavutettavuutta). Tavoitteena on saada aikaan yhteenkuuluvuuden ja huolenpidon ilmapiiri, 
jossa kaikilla on hyvä olla ja opiskella.” Vastaajat eivät tienneet kovinkaan hyvin, ovatko oppilaat 
mukana koulun yhteisöllisen oppilashuollon toimintojen suunnittelussa tai osallistuvatko muut 
koulussa työskentelevät henkilöt koulun yhteisiin tapahtumiin. Näissä molemmissa kohdissa en 
osaa sanoa -vastausten määrä oli lähes neljännes kaikista vastauksista. 
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KUVIO 111. Yhteisölliseen oppilashuoltoon liittyvien asioiden toteutuminen koulussa  
oppilaiden näkemysten mukaan (n = 12 432–12 947)

Yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiskohteista tärkeimmäksi vastaajat nostivat kiusaamiseen 
puuttumisen. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin kiusaamisen ennaltaehkäisyä ja kolmanneksi tär-
keimpänä eri-ikäisten oppilaiden välistä yhteistyötä. Nämä kolme tärkeintä kehittämiskohdetta 
olivat samat sekä viides- että kahdeksasluokkalaisilla. Selkeimmät erot luokka-asteiden välillä 
tulivat esille koulun esteettömyydessä (koulutilojen käytettävyys ja toimivuus), jota piti tärkeänä 
kahdeksasluokkalaisista 20 prosenttia, mutta viidesluokkalaisista vain 12 prosenttia. Sen sijaan 
viidesluokkalaisilla korostui huoltajien mukanaolo koulun yhteisissä tapahtumissa, jonka kehit-
tämistä piti tärkeänä 13 prosenttia viidesluokkalaisista, mutta kahdeksasluokkalaisista vain viisi 
prosenttia (kuvio 112). 
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KUVIO 112. Yhteisölliseen oppilashuoltoon liittyvät kehittämiskohteet luokka-asteittain  
(n = 385–3 104 / 8. lk, n = 603–1 934 / 5. lk) – kehittämiskohteen kolmen tärkeimmän joukkoon 
valinneiden prosenttiosuus kaikista vastaajista

Sukupuolten välillä yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiskohteissa ei ollut suuria eroja. Pojat 
nostivat tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja toiseksi kiusaami-
seen puuttumisen, kun taas tytöillä tärkeimmäksi nousi kiusaamiseen puuttuminen ja toiseksi 
sen ennaltaehkäisy. Molemmilla sukupuolilla kolmanneksi tärkeimpänä kehittämiskohteena 
pidettiin eri-ikäisten oppilaiden välistä yhteistyötä. Suurimmillaan erot tyttöjen ja poikien välil-
lä olivat tapaturmien ennaltaehkäisyssä, jota piti tärkeänä 28 prosenttia pojista ja tytöistä reilu 
viidennes. Tytöistä 21 prosenttia piti oppilaiden ryhmäyttämistä tärkeänä, kun pojilla vastaava 
osuus oli 15 prosenttia. 
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Oppilaiden osallistumismahdollisuudet koulun toimintoihin

Oppilailla oli vastausten perusteella melko hyvät mahdollisuudet osallistua koulun toimintojen 
suunnitteluun. Useimmiten (62,8 %) oppilaat olivat osallistuneet koulun teemapäivien, juhlien 
tai retkien suunnitteluun. Toiseksi eniten (57,9 %) oppilaille oli tarjottu mahdollisuutta osallistua 
oppilaskunnan järjestämään toimintaan. Vähiten osallistumismahdollisuuksia oppilaille tarjottiin 
kummioppilastoimintaan, koulun ulkopuolisen esiintyjän tai luennoitsijan esitykseen osallistumi-
seen sekä kouluruokailun kehittämiseen. Näissä kaikissa alle kaksi viidesosaa vastaajista ilmoitti 
osallistumismahdollisuudesta. Vastausten perusteella isolla osalla oppilaista ei ollut tietoa osallis-
tumismahdollisuuksistaan, sillä esimerkiksi yli 40 prosenttia vastaajista valitsi vastausvaihtoehdon 
en osaa sanoa tukioppilastoimintaan, koulun arviointiin tai ulkopuolisen luennoitsijan esitykseen 
osallistumiseen liittyvissä väittämissä (kuvio 113). 
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KUVIO 113. Oppilaiden osallistumismahdollisuudet koulun toimintoihin (n = 12 645–12 833)
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Vastausten perusteella alakoululaisille tarjotaan yläkoululaisia enemmän mahdollisuuksia osal-
listua koulun toimintaan. Näin oli lähes kaikkien kysyttyjen asioiden osalta. Ainoastaan tukiop-
pilastoiminnan ja koulun ulkopuolisen esiintyjän esitykseen osallistuminen olivat asioita, joihin 
yläkoululaiset saivat vastausten perusteella osallistua useammin kuin alakoululaiset. Yläkoululai-
sista tukioppilastoimintaan ilmoitti voivansa osallistua yli puolet vastaajista, kun vastaava osuus 
oli alakoululaisilla 36 prosenttia. Koulun ulkopuolisen esiintyjän esitykseen osallistumaan pääsi 
yläkoululaisista 40 prosenttia, kun alakoululaisista vastaava osuus oli 37 prosenttia. Suurin ero 
luokka-asteiden välillä oli kummioppilastoimintaan osallistumisessa, johon alakoululaisista pääsi 
osallistumaan kolme viidesosaa, mutta yläkoululaisista vain viidennes. 

Oppilaat pitivät osallistumismahdollisuuksiaan tärkeinä. Vastausten perusteella tärkeimpänä op-
pilaat pitivät sitä, että heidän mielipiteensä otetaan huomioon opiskelun kehittämisessä. Kolme 
neljäsosaa vastaajista piti tätä joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Lähes yhtä tärkeäksi koettiin se, 
että oppilaiden mielipiteet otetaan huomioon oppituntien suunnittelussa. Vähiten tärkeäksi ko-
ettiin kummioppilastoiminta, jota neljännes vastaajista ei pitänyt joko kovin tai lainkaan tärkeänä. 

Luokka-asteittain tarkasteltuna vastauksista löytyy jonkin verran eroja (kuvio 114). Sekä viides- 
että kahdeksasluokkalaiset pitivät tärkeimpinä asioina sitä, että oppilaiden mielipiteet otetaan 
huomioon opiskelun kehittämisessä sekä oppituntien suunnittelussa. Kahdeksasluokkalaiset 
pitivät vähiten tärkeänä kummioppilastoimintaa, jota piti joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä vain 
kolmannes vastaajista. Viidesluokkalaista sitä piti tärkeänä kaksi kolmasosaa. Kahdeksasluokka-
laiset eivät myöskään pitäneet eri-ikäisten oppilaiden kesken järjestettyjä yhteisiä tapahtumia 
yhtä tärkeinä kuin viidesluokkalaiset. Kahdeksasluokkalaisista alle puolet piti niitä joko tärkeänä 
tai erittäin tärkeänä ja viidesluokkalaisista puolestaan 65 prosenttia. 
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KUVIO 114. Viides- ja kahdeksasluokkalaisten tärkeäksi koetut asiat yhteisöllisessä 
oppilashuollossa (n = 5 502–6 693 / 8. lk, n = 3 739–4 362 / 5. lk)

Yhteisöllinen oppilashuolto ei koulujen arjessa ollut vastausten perusteella kovin selkeästi näky-
vissä, sillä yli puolet vastaajista ei osannut sanoa, miten usein yhteisöllinen oppilashuolto näkyi 
koulun arjessa (kuvio 115). Vastaajista 13 prosenttia ilmoitti yhteisöllisen oppilashuollon näkyvän 
koulun arjessa kuukausittain, mutta lähes yhtä moni (11,6 %) vastasi, että se ei näy juuri koskaan. 
Vastaajista kuusi prosenttia koki, että yhteisöllinen oppilashuolto ei näy lainkaan koulun arjessa. 
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En osaa sanoa -vastausten suuri määrä kertoo selvästi siitä, että käsitteenä yhteisöllinen oppilas-
huolto ei ole oppilaille selkeä, vaikka se tässäkin arvioinnissa oli oppilaille aiemmin määritelty. 
Luokka-asteittain tarkasteltuna en osaa sanoa -vastausten määrä on hieman suurempi alaluokilla 
kuin yläluokilla. Viidesluokkalaisista yli 60 prosenttia valitsi en osaa sanoa -vaihtoehdon, kun 
kahdeksasluokkalaisista vastaava osuus oli 54 prosenttia. Yläkoululaisista yli seitsemän prosenttia 
koki, että yhteisöllinen oppilashuolto ei näy koulun arjessa lainkaan, kun vastaavasti alakoululai-
sista näin koki vain neljä prosenttia.

 
En osaa sanoa 

62 % 

 
Ei lainkaan 

4 % 

 Ei juuri 
koskaan 

7 % 

 
Kuukausittain 

11 % 

 
Viikoittain 

10 % 

 
Päivittäin 

6 % 

 
En osaa sanoa 

54 % 

 
Ei lainkaan 

7 % 

 Ei juuri koskaan 
14 % 

 
Kuukausittain 

14 % 

 
Viikoittain 

8 % 

 
Päivittäin 

3 % 

KUVIO 115. Yhteisöllisen oppilashuollon näkyminen koulun arjessa. Vasemmalla 5. luokkalaisten 
vastaukset (n = 5 067), oikealla 8. luokkalaisten vastaukset (n = 7 645)

5.8.4 Avun pyytäminen ja avun saaminen

Oppilailta kysyttiin, kuinka helpoksi he kokevat avun saamisen erilaisiin huoliin. Neljä viidesosaa 
vastaajista ilmoitti, että tietää kenen puoleen kääntyy, jos on henkilökohtaisiin asioihin liittyviä 
huolia, kuten kipua tai särkyä, henkistä pahaa oloa tai vaikeuksia elämänhallinnassa. Lähes yhtä 
moni tiesi kenen puoleen kääntyä, jos on huolissaan opiskelukaverin pahasta olosta, kuten kiusaa-
misesta tai opiskeluun liittyvistä huolista. Noin 70 prosenttia vastaajista kertoi tietävänsä myös, 
keneen ottaa yhteyden koulussa, jos kotona on ongelmia.
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Oppilaista kolme viidesosaa oli saanut apua henkilökohtaisiin asioihin liittyviin huoliin, hieman yli 
puolet opiskeluun liittyviin huoliin sekä vajaa puolet kotona oleviin huoliin. Yli puolet vastaajista 
koki avun pyytämisen erilaisiin huoliin joko helpoksi tai erittäin helpoksi. Vaikeimmaksi koettiin 
avun pyytäminen kotona ilmeneviin ongelmiin. Lähes neljännes vastaajista koki, että kotona 
oleviin ongelmiin on joko vaikea tai erittäin vaikea pyytää apua. Kokonaisuutena avun saaminen 
koettiin helpommaksi kuin sen pyytäminen. Kaikissa erilaisissa huolissa oppilaat arvioivat avun 
saamisen olevan helpompaa kuin sen pyytämisen (kuvio 116). 

16 
11 

14 
11 

25 
15 

17 
13 

27 
23 

29 
28 

31 
31 

29 
29 

57 
66 

57 
61 

44 
54 

54 
58 

0 20 40 60 80 100 

Omat huolet, avun pyytäminen  
Omat huolet, avun saaminen  

Huoli opiskelukaverista, avun pyytäminen  
Huoli opiskelukaverista, avun saaminen  

Huoli kotiongelmista, avun pyytäminen  
Huoli kotiongelmista, avun saaminen  

Opiskeluhuolet, avun pyytäminen  
Opiskeluhuolet, avun saaminen  

% 

Erittäin vaikeaksi / Vaikeaksi Ei vaikeaksi eikä helpoksi Helpoksi / Erittäin helpoksi 

KUVIO 116. Oppilaiden näkemys avun pyytämisen ja sen saamisen helppoudesta erilaisiin huoliin 
(n = 6 028–9 362)

Pojat kokivat sekä avun pyytämisen että sen saamisen kaikissa tilanteissa helpommaksi kuin 
tytöt. Suurimmillaan ero sukupuolten välillä oli kotona oleviin ongelmiin liittyvissä huolissa, 
joihin avun pyytämisen vaikeaksi koki viidennes pojista, mutta tytöistä lähes 30 prosenttia. 
Erot avun pyytämisessä ja saamisessa olivat selkeät myös eri luokka-asteiden välillä. Vastausten 
perusteella viidesluokkalaiset kokivat avun pyytämisen ja saamisen helpommaksi kuin kahdek-
sasluokkalaiset. Omiin huoliin avun pyytämisen koki joko vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi noin joka 
kymmenes viidesluokkalainen, mutta kahdeksasluokkalaisista jopa viidennes. Avun pyytämisen 
kotona ilmeneviin huoliin koki vaikeaksi vajaa viidennes viidesluokkalaisista ja lähes 30 prosenttia 
kahdeksasluokkalaisista. Molemmilla luokilla helpoimmaksi avun pyytäminen koettiin omiin tai 
opiskelukaverin huoliin. Viidesluokkalaiset kokivat myös avun saamisen kahdeksasluokkalaisia 
helpommaksi kaikissa huolissaan. 
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5.8.5 Oppilashuoltopalveluiden käyttö, saatavuus ja niistä saatu hyöty

Oppilaista 82 prosenttia oli käyttänyt terveydenhoitaja-, 48 prosenttia lääkäri-, 19 prosenttia ku-
raattori- ja 11 prosenttia psykologipalveluita lukuvuoden 2016–2017 aikana (kuvio 117). Useim-
miten palveluita oli käytetty kerran tai kaksi lukuvuoden aikana. Sukupuolen tai luokka-asteen 
mukaan tarkasteltuna käyttömäärissä ei ollut suuria eroja. 
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KUVIO 117. Oppilaiden ilmoittamat oppilashuollon palvelujen käyttömäärät lukuvuoden 2016–
2017 aikana (n = 12 545–12 874)

Neljä viidesosaa vastaajista oli käyttänyt lääkäripalveluita vain yhden tai kaksi kertaa lukuvuoden 
2016–2017 aikana. Myös terveydenhoitajapalveluita käyttäneistä 65 prosenttia oli käyttänyt niitä 
vain kerran tai kaksi lukuvuodessa. Yli kymmenen kertaa lukuvuoden 2016–2017 aikana psyko-
logipalveluita käyttäneitä oli 16 prosenttia. Kuraattoripalveluiden osalta vastaava osuus oli noin 
kymmenen prosenttia (kuvio 118). 
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KUVIO 118. Oppilashuoltopalveluita enemmän kuin yhden kerran vuoden aikana käyttäneet  
oppilaat (n = 1 422–10 313)

Oppilaat kokivat oppilashuoltopalveluiden saatavuuden koulussaan melko hyväksi. Kolme viides-
osaa vastaajista koki terveydenhoitopalvelujen saatavuuden olevan joko hyvä tai erittäin hyvä. Myös 
kuraattoripalveluiden saatavuuden koki 45 prosenttia vastaajista joko hyväksi tai erittäin hyväksi. 
Lääkäripalveluiden saatavuuden koki hyväksi lähes kaksi viidesosaa oppilaista. Huonoiten saatavilla 
koettiin olevan psykologipalveluita, joiden saatavuuden vain kolmannes vastaajista arvioi hyväksi. 
Psykologipalveluiden saatavuudesta oppilailla oli vähiten tietoa. Lähes 40 prosenttia vastaajista ei 
osannut sanoa koulunsa psykologipalveluiden saatavuudesta ja 30 prosenttia ei osannut  arvioida 
lääkäri- ja kuraattoripalveluiden saatavuutta. Sukupuolen, AVI-alueen tai kuntatyypin osalta 
vastauksissa ei ilmennyt juurikaan eroja. 

Luokka-asteittain tarkasteltuna näyttää siltä, että viidesluokkalaiset kokivat palveluiden saa-
tavuuden kaikissa palveluissa paremmaksi kuin kahdeksasluokkalaiset. Suurimmillaan ero oli 
terveydenhoitajapalveluissa, joissa alakoululaisista lähes 70 prosenttia piti palveluiden saatavuutta 
joko hyvänä tai erittäin hyvänä, kun taas yläkoululaisista vastaava osuus oli noin 60 prosenttia. Myös 
lääkäripalvelujen saatavuus koettiin selkeästi paremmiksi ala- kuin yläluokilla. Viidesluokkalaisista 
lääkäripalveluiden saatavuutta piti hyvänä 45 prosenttia vastaajista, mutta kahdeksasluokkalaisista 
vain hieman yli kolmannes. En osaa sanoa -vastausten määrä on kaikkien palveluiden kohdalla 
korkeampi alakoululaisilla. 

Terveydenhoitajapalveluiden saatavuus oli paras, kun palveluiden saatavuutta tarkasteltiin niitä 
vähintään kerran lukuvuonna käyttäneiden kesken. Vastaajista lähes 70 prosenttia koki tervey-
denhoitopalveluiden saatavuuden joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Yli kolme viidesosaa palveluita 
käyttäneistä vastaajista arvioi kuraattoripalveluiden saatavuuden joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Sen 
sijaan lääkäripalveluita käyttäneistä vain alle puolet koki niiden saatavuuden olleen hyvä (kuvio 119). 
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KUVIO 119. Oppilashuoltopalveluita käyttäneiden oppilaiden arvio palveluiden saatavuudesta  
(n = 2 345–10 186)

Oppilashuoltopalveluita käyttäneiltä oppilailta kysyttiin, onko heidän saamastaan palvelusta 
ollut apua tai hyötyä. Vastaajien mukaan hyödyllisimmäksi koettiin terveydenhoitajapalvelut. 
Joko paljon tai erittäin paljon saamastaan palvelusta hyötyä saaneiden osuus jäi kuitenkin kaikissa 
palveluissa alle puoleen (kuvio 120). Lääkäripalveluissa joko paljon tai erittäin paljon hyötyä saa-
neiden osuus palvelua käyttäneistä oli 32 prosenttia. Vähiten hyötyä koettiin olleen psykologi- ja 
kuraattoripalveluista. Niiden osalta joka neljäs niitä käyttäneistä koki, että heidän saamastaan 
palvelusta oli ollut joko vähän tai ei lainkaan hyötyä. 
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KUVIO 120. Oppilashuoltopalveluista saatu hyöty niitä vähintään kerran lukuvuonna käyttäneiden 
oppilaiden näkökulmasta (n = 1 405–10 143)

5.8.6 Oppilashuoltopalveluista tiedottaminen

Oppilaat kokivat saaneensa eniten tietoa terveydenhoitaja- ja lääkäripalveluista (kuvio 121). Nel-
jännes oppilaista ilmoitti, että ei ole saanut riittävästi tietoa psykologipalveluista. Myös en osaa 
sanoa -vastausten määrä oli suurin tässä ryhmässä, mikä omalta osaltaan kertoo siitä, että oppilaat 
eivät ole tietoisia näistä palveluista. 
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KUVIO 121. Oppilaiden arviot oppilashuoltopalveluiden riittävästä tiedonsaannista  
(n = 12 506–12 607)

Eniten oppilaat ilmoittivat saavansa tietoa oppilashuollosta koulun henkilökunnalta, kuten reh-
torilta tai opettajilta. Lähes yhtä yleinen tiedotuskeino oli sähköinen viestintä, kuten sähköpostit 
ja opintohallintojärjestelmä. Vähiten oppilaat kokivat saaneensa tietoa oppilashuollon tiedotusti-
laisuuksista, joista vain kolmannes vastaajista ilmoitti saaneensa tietoa oppilashuollosta. Viides- ja 
kahdeksasluokkalaisten vastuksissa ei ollut suuria eroja siinä, mitä kautta he saivat tietoa oppi-
lashuollosta. Viidesluokkalaisilla yleisimmäksi tiedottamistavaksi nousi koulun henkilökunnan 
antamat ohjeet, kun kahdeksasluokkalaisilla yleisin tapa oli sähköinen viestintä. 

Se, mitä kautta oppilaat haluaisivat saada tietoa oppilashuollosta, oli hyvin samansuuntainen 
sen kanssa, mistä he jo nyt saivat eniten tietoa. Suosituimmaksi nousi sähköinen viestintä, jota 
kautta 57 prosenttia vastaajista haluaisi saada tietoa oppilashuollosta. Tämä oli sekä viides- että 
kahdeksasluokkalaisilla suosituin väline tiedonsaannissa. Toiseksi suosituin tiedottamistapa 
oli koulun henkilökunnan antamat ohjeet, joka oli molemmilla luokka-asteilla yhtä suosittu. 
Epämieluisimmat tiedotuskanavat oppilaiden näkökulmasta olivat painetut oppaat ja kirjalliset 
tiedotteet sekä oppilashuollon tiedotustilaisuudet, jota kautta vain kolmannes vastaajista halusi 
saada tietoa oppilashuollosta. 

Vastanneista viidennes ilmoitti, että koulun oppilashuollossa on tarjolla sähköisiä palveluja, kuten 
vastaanottoajan varaaminen netin kautta. Sen sijaan 16 prosenttia oli sitä mieltä, että koulussa ei 
ole tällaista palvelua. Yli 60 prosenttia oppilaista ei osannut sanoa, onko koulun oppilashuollossa 
sähköisiä palveluja. En osaa sanoa -vastausten suuri määrä kertonee siitä, että vaikka koulussa olisi-
kin sähköisiä palveluja, oppilaat eivät ole niistä tietoisia tai eivät ole käyttäneet niitä. Kuitenkin 
oppilaista 28 prosenttia piti oppilashuollon sähköisiä palveluja, kuten vastaanottoajan varaamista 
netin kautta, joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Yhtä suuri osuus piti sitä melko tärkeänä. Vastaajista 
lähes neljännes ilmoitti myös, että ottaisi herkemmin yhteyden oppilashuoltoon mieltään askar-
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ruttavissa asioissa, jos tarjolla olisi sähköisiä palveluita. Vajaa viidennes ei kuitenkaan uskonut 
ottavansa herkemmin yhteyttä vaikka sähköisiä palveluita olisikin tarjolla, ja lähes 60 prosenttia 
vastaajista ei osannut sanoa, kuinka toimisi, jos sähköisiä palveluja olisi tarjolla. 

Alakoululaiset pitivät jonkin verran tärkeämpänä sähköisiä palveluita kuin yläkoululaiset. Viides-
luokkalaisista lähes kolmannes piti sähköisiä oppilashuollon palveluita joko tärkeinä tai erittäin 
tärkeinä, kun kahdeksasluokkalaisista näin koki vain neljännes. Kahdeksasluokkalaisista puoles-
taan 21 prosenttia ilmoitti, että sähköiset palvelut eivät ole joko kovin tärkeitä tai lainkaan tärkeitä. 
Viidesluokkalaisilla vastaava osuus oli 14 prosenttia. Sukupuolten välillä erot eivät olleet suuria. 
Tytöt pitivät sähköisiä palveluja hieman tärkeämpinä kuin pojat. Pojista 22 prosenttia ei pitänyt 
sähköisiä palveluita joko kovin tai lainkaan tärkeinä, kun tytöillä vastaava osuus oli seitsemän 
prosenttiyksikköä pienempi. 

5.8.7 Oppilashuollon vahvuudet ja kehittämiskohteet oppilaiden näkökulmasta

Vahvuudet

Oppilaista 33 prosenttia (n = 4 403) vastasi avokysymykseen, jossa oli mahdollista arvioida oman 
koulunsa oppilashuollon vahvuuksia. Vahvuuksina pidettiin oppilashuoltopalveluiden järjestämistä, 
koulun omia toimintatapoja sekä yleisesti avun saannin toimivuutta omassa koulussa. Oppilaiden 
vastaukset oppilashuollon vahvuuksista jaoteltiin seuraavasti: 

 ▪ Terveydenhoitaja-, kuraattori- ja lääkäripalvelut ja niiden organisointi omassa koulussa 
sekä oppilashuoltoryhmän toiminta yleensä (40,1 % maininnoista):

Terveydenhuolto on hyvä, psykologi ja koulukuraattori ovat saatavilla. Terveydenhuolto on ollut hyvin 
toimivaa ja terveydenhuoltajalle on ollut helppo puhua.

Terveydenhoitaja on hyvin ”saatavilla” kun on tarpeen.

Terveystarkastukset, mahdolliset rokotteet esim. kohdunkaulasyöpää vastaan, ja kuraattorista on 
apua, jos on huolia.

 ▪ Koulun sisäiset toimintamallit, opettajien toimintatavat ja koulun yhteishenki (26,0 % 
maininnoista):

Vaikeissa tilanteissa olevien oppilaiden tuki, opetus ylipäätään.

Kerrotaan minne voi mennä. Puhutaan vähän asioista. Ihan hyvät tutorit.
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 ▪ Avun saannin helppous yleisesti opettajilta ja muulta koulun henkilökunnalta (8,8 % 
maininnoista):

Kaikki ovat valmiita auttamaan ja puskemaan eteenpäin. Mahdollisuus jutella koulukuraattorin 
kanssa ongelmista hyvin, myös vaikkei olisi ongelmia voi mennä juttelemaan.

Vaikka en ole itse tarvinnut apua, koulussa on joku jolle voi puhua, jos jonkun tarvitsee.

Oppilaan kanssa jutellaan monipuolisesti ja tuetaan hankalissa tilanteissa.

 ▪ Kiusaamiseen puuttuminen, sen ehkäisy ja kiusaamistilanteiden selvittäminen (5,1 % 
maininnoista):

Kiusaamiseen puututaan eikä sitä oikeastaan ilmene.

Jos joku sanoo että kiusataan asia otetaan heti tosissaan ja selvitetään asia.

 ▪ Oppilaiden näkemysten huomiointi koulussa ja oppilaskunnan toiminta (4,0 % mai-
ninnoista):

Oppilaat saa kertoa mielipiteitä ja niitä kuunnellaan.

Koulussamme on hyvä tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta. Siellä järjestetään ja päätetään erilaisia 
asioita, ja oppilaat saavat oikeasti vaikuttaa niihin. 

 ▪ Koulun yhteiset tapahtumat ja yhteisöllisyys (3,9 % maininnoista):

Teemapäivät, yhteishengen kohottaminen, valistaminen.

Luokassamme on kiva luokkahenki ja muutenkin koulussa on ihan viihtyisää ja on usein joitain 
kivoja tapahtumia.

Vastauksista reilu kymmenes (12,1 %) ei ollut luokiteltavissa mihinkään edeltävistä ryhmistä. 
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Kehittämisehdotukset

Arvioinnissa oli myös kysymys oman koulun oppilashuollon kehittämiskohteista. Oppilashuollon 
huonosti toimivia asioita kommentoi 18 prosenttia (n = 2 311) kyselyyn vastanneista oppilaista. 
Vastauksissa nousi esiin terveydenhoitajan, psykologin, kuraattorin ja koululääkärin aikojen 
hankala saanti sekä muut fyysiseen ja psyykkiseen hoitoon liittyvät asiat. Oppilaiden vastaukset 
oppilashuollon kehittämiskohteista jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Oppilashuollon laatuun liittyvät asiat (19,4 % maininnoista):

Kuraattorit yms. vaikeasti lähestyttäviä.

Henkiseen terveyteen voisi kiinnittää enemmän huomiota ja terveystarkastuksia saisi olla enemmän.

Oppilaan esimerkiksi pahaan oloon, sekä huoliin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota.

Terveydenhuollossa voisi olla vähän parantamista. Sinne pääseminen kestää eikä terveydenhoitajalla 
ole aina tarvittavia asioita.

 ▪ Terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin tai lääkärin vähäinen paikallaolo koulussa 
tai puuttuminen kokonaan ja aikojen hankala saatavuus (18,7 % maininnoista):

Terveydenhoitajan luokse ei pääse niin nopeasti kun hän on paikalla vain pari kertaa viikossa.

Terveydenhoitaja on melko harvoin paikalla. Kuraattori ja psykologi vaihtuu usein. 

Svårt att få tid. De är nästan aldrig på plat, vet inte till vem man skall fara med vilka problem.

Koulupsykologille ja kuraattorille on vaikea päästä, ja heitä ei mainosteta/heitä ei nää usein. Ter-
veydenhoitaja voisi olla enemmän paikalla koulussa. Lääkäri voisi myös olla useammin.

Opoa käytetään kuraattorin sijasta.

 ▪ Koulun sisäiset toimintamallit, kuten yhteiset tapahtumat tai säännöt (14,5 % mai-
ninnoista):

Koulussa viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista täytyisi keskustella enemmän.

Opettajat voisi kysellä enemmän kuulumisia.

Koulu ei yleisesti tue oppilaiden hyvinvointia, varsinkin oppilaiden mielenterveydestä en ole kuullut 
puhuttavan juurikaan. Opettajia ei ainakaan suurinta osaa kiinnosta pätkääkään. Koulussa on 
myös melko huono yhteishenki.

Kiusaaminen ei ole loppunut vaikka keskusteluja on käyty. Koulussani on aika vähän koko koulun 
yhteistä toimintaa. Ja koulussa voisi olla enemmän luokkien yhteistä toimintaa.

Oppilashuollon ihmiset eivät ole paljoa jutuissa mukana.
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 ▪ Kouluruokaan ja ruokailuun liittyvät asiat (12,4 % maininnoista):

Ruokaa ei oo aina tarpeeksi!

Ruoka ei ole aina hyvää.

Ruokailun ajoittaminen.

 ▪ Kiusaamiseen liittyvät asiat (9,9 % maininnoista):

Kiusaamisen esto, toisen pilkkaamisen esto, luvattomien kuvien oton esto.

Toisista puhutaan paskaa selän takana aika paljon. Kiusaamiseen ei puututa. Toisia syrjitään 
paljon ulkonäön takia.

Man gör nästan inget mot mobbning, eller om de gör något så påverkar det inte mobbaren alls att 
kunna våga fara och prata till en psykolog.

Att vuxna int kan märka mobbning, bara om man säger det åt dem och fast man pratar om de så 
fortsätter det bara!

 ▪ Oppilashuoltoon liittyvistä asioista tiedottaminen (8,5 % maininnoista):

Emme saa tarpeeksi tietoa oppilashuollosta, enkä tiedä edes kuka on koulukuraattorimme. Olisi 
kiva, kun joku kertoisi minne mennä, jos on huolia.

Kuraattorista ei olla tiedotettu meille oppilaille, enkä tiedä, että onko koulullamme psykologia.

Koulun psykologista ei ilmoiteta koulussa. Suurin osa oppilaista ei edes ole tietoinen, että koulussa 
on psykologi. Itsekin tiesin siitä kuraattorin kautta.

En tiedä kuka on psykologi, en tiedä missä hän on ja en myöskään tiedä mitä hän tekee ja milloin 
hän on koululla.

Psykologista ja kuraattorista ei ole kerrottu tarpeeksi. En edes tiedä mitä he tekevät tai mitä eroa 
heillä on...

Tiedonsaanti, en edes oikeastaan tiedä, mitä kaikkea oppilashuolto tarkoittaa.

 ▪ Koulun ilmapiiri, työrauhan tai yhteishengen puute (5,1 % maininnoista):

Kaikkien luokkien yhteishenki ei ole niin hyvä kuin toivoisi.

Luokkien klikkiytymisiä voisi seurata, sillä luokissa voi olla oppilaita jotka tuntevat itsensä ulko-
puolelle jääneiksi ja ehkä vähän syrjityiksi.

Ilmapiiri koulussa, luokkien välinen yhteishenki, luokkien välinen toiminta.

Luokan yhteinen ryhmähenki kaipaisi korostusta, opettajan tuki opiskelussa olisi tärkeää.
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 ▪ Vaikutusmahdollisuuksien tai osallisuuden puute (3,7 % maininnoista):

Opet ei niin usein välitä mitä minulle kuuluu kyllä heitä kiinnostaa mutta no joo ja kun saamme 
antaa palautetta sitä ei ikinä katsota.

Opettajien suhtautuminen oppilaisiin ja oppilaiden vaikutusvalta.

Oppilaita ei kuunnella niin paljon kuin voisi.

Att inte så många ideer som elever kommer på blir upptagna.

Oppilaiden mielipiteitä kysytään, muttei välttämättä käytetä/hyödynnetä.

Vastauksista vajaa kymmenes (7,8 %) ei ollut luokiteltavissa mihinkään edeltävistä ryhmistä. 

5.9 Oppilashuollon vahvuudet, kehittämiskohteet ja hyvät käytänteet 

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät arvioivat oppilashuoltonsa kokonaistilaa sekä tämänhet-
kisestä että oppilas- ja opiskelijahuoltolakia edeltävästä näkökulmasta. Oppilashuollon tilan joko 
kohtalalaiseksi tai heikoksi arvioivien oppilashuoltoryhmien osuus on hieman vähentynyt oppilas- 
ja opiskelijahuoltolain myötä. Vastaavasti oppilashuollon kokonaistilan hyväksi tai erittäin hyväksi 
arvioivien osuus on lisääntynyt (kuvio 122).
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KUVIO 122. Oppilashuollon tila ennen ja jälkeen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaan 
astumisen (n = 438–444)
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Oppilashuollon vahvuudet perusopetuksessa

Lähes 90 prosenttia (n = 398) koulukohtaista oppilashuoltoryhmistä toi esiin oppilashuoltonsa 
toiminnan tai sen toteuttamisen vahvuuksia. Neljännes (25,6 %) vastauksista käsitteli moniam-
matillisuutta, yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Seuraavaksi eniten tuotiin esille oppi-
lashuollon suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä ja toimintatapoja sekä sitoutumista toimintaan. 
Myös ammattitaitoista henkilöstöä, koulun pientä kokoa ja tuttuutta, joustavuutta, nopeutta, 
tehokkuutta sekä resursseja kehuttiin. Oppilashuollon tärkeäksi kokeminen ja kehittämisinnos-
tus mainittiin noin kuudessa prosentissa vastauksista. Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien 
avoimet vastaukset oppilashuollon vahvuuksista jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Moniammatillisuus, yhteistyö, yhteisöllisyys, osallisuus (25,6 % vastauksista):

Moniammatillisuus toteutuu hyvin. Tiedonkulku hyvä. Vilpitön halu auttaa oppilaita ja todella 
toimia heidän hyväkseen luo lämpimän ja tukevan hengen.

 ▪ Suunnitelmallisuus, sitoutuminen, säännöllisyys, toimintatavat, tietoisuus (16,7 % 
vastauksista):

Säännölliset kokoontumisajat viikottain. Hyvät, toimivat käytänteet ja mallit.

 ▪ Ammattitaito, henkilöstö (13,2 % vastauksista):

Monipuolinen ammattitaito ja kokemus.

 ▪ Pienuus, sopiva koko, tuttuus (10,0 % vastauksista):

Pieni koulu, hyvä oppilaantuntemus.

 ▪ Toimivuus, joustavuus, nopeus, tehokkuus (9,3 % vastauksista):

Joustavuus ja nopea reagointi tilanteisiin.

 ▪ Resurssit, lähipalveluperiaate, saatavuus, tasaveroisuus (9,1 % vastauksista):

Vi har tillgång till kurator, psykolog och hälsovårdare flera gånger i veckan. Vi har tillgång till 
tal- och ergoterapeut alla dagar. Specialläraren jobbar i förskolan varje vecka. Detta underlättar 
vårt jobb mycket!

 ▪ Kehittämisinto ja -halu, tärkeys, innostus, aktiivisuus (6,3 % vastauksista):

Rohkeus kokeilla uusia toimintamuotoja.

 ▪ Muut vastaukset (9,8 % vastauksista):

Lapsilähtöinen asenne, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työskentelyote ja ammatillisuus, jota ohjaa 
lapsen etu.
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Oppilashuollon kehittämiskohteet perusopetuksessa

Koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät miettivät myös oppilashuoltonsa kehittämiskohteita. Oppi-
lashuoltoryhmistä 383 (83,4 %) ilmaisi niitä. Noin kolmannes ryhmistä totesi kehittämiskohteiksi 
varhaisen puuttumisen, ennaltaehkäisyn ja yhteisöllisen toiminnan. Hieman vajaa viidennes koki 
kehittämistarvetta resursseissa ja saatavuudessa. Lähes saman verran oli ryhmiä, joiden mielestä 
kehittämisen tulisi kohdentua oppilashuollon kokonaisuuteen ja toimintatapoihin. Koulukohtais-
ten oppilashuoltoryhmien näkemykset oppilashuollon kehittämiskohteista jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen otteen, yhteistyön, osallisuuden sekä varhaisen 
puuttumisen tehostaminen (32,0 % vastauksista):

Oppilaiden ja huoltajien saaminen paremmin mukaan yhteisölliseen oppilashuoltoon.

 ▪ Resurssien, saatavuuden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen 
(18,6 % vastauksista):

Resurssit riittäviksi ja vastaamaan tuen tarvetta.

Tillgång till psykolog- och kuratorstjänster (kunde förbättras avsevärt på ett kommunalt plan).

 ▪ Oppilashuollon kokonaisuuden, toimintatapojen, osaamisen, rakenteiden, yhtenäis-
ten käytänteiden, suunnitelmallisuuden sekä opettajien oppilashuollollisen roolin 
kehittäminen (18,3 % vastauksista):

Yhteiset käytänteet ja niissä pysyminen, opettajien osallisuuden tehostaminen arkipäivän ohr-työssä.

Yhteisen toimintakulttuurin parantaminen, roolien ja tehtävien selkeyttäminen, päällekkäisen työn 
karsiminen, tiedottamisen parantaminen.

 ▪ Lomakkeiden, rekistereiden ja kirjaamisen toimivuuden parantaminen sekä arvioinnin 
ja seurannan tehostaminen (9,2 % vastauksista):

Kyselyjen hyödyntäminen entistä paremmin, omavalvonnan kehittäminen ja parantaminen.

 ▪ Salassapitoon, tiedonkulkuun, yksilökohtaiseen oppilashuoltoon sekä oppilaiden 
oikeuksiin liittyvien käytänteiden selkeyttäminen ja kehittäminen (4,9 % vastauksista):

Toimivampi tiedonkulku ja tiedon siirtäminen.

 ▪ Toimijoiden pysyvyyden, sitoutumisen, tietoisuuden sekä muutosmyönteisyyden 
vahvistaminen (4,8 % vastauksista):

Opettajien sitoutumisen vahvistaminen; nyt liikaa turhaa muutosvastarintaa ja väsymystä.
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 ▪ Vastuullisuuteen, päivityksiin ja tehokkuuteen panostaminen (4,5 % vastauksista):

Enemmän toimintaa ja tarmoa oppilaskohtaiseen työskentelyyn. Nykyisin aikaa menee liiaksi 
erilaisten lippujen, lappujen ja lupien täyttämiseen, se on kaikki poissa operatiivisesta työstä ja 
todellisista tuloksista.

 ▪ Muut vastaukset (7,7 % vastauksista):

Toiminta on tällä hetkellä tehokasta. Tavoitteena on säilyttää oppilashuollon tehokkuus, tavoitet-
tavuus sekä ammattitaito.

Koko opettajakunnan sitouttaminen oppilashuollolliseen toimintaan, yhteisöllisen oppilashuollon vielä 
parempi toimivuus, haasteiden näkeminen oppimisen mahdollisuuksina.

Miten pystyisimme nykyisen lainsäädännön puitteissa ottamaan asiat yhtä hyvin haltuun kuin ennen?

Haluaisimme edelleenkin luoda lisää konkreettisia työtapoja ja välineitä oppilashuollon tueksi. 
Lisäksi erittäin tärkeää olisi nyt viimeistäänkin alueelliset oppilashuollon kehittämispäivät, jonne 
velvoitetaan opetuksen järjestäjää ym. osallistumaan.

Perusopetuksen oppilashuollossa kehitetyt toimivat käytänteet

Lähes 85 prosenttia (n = 389) koulukohtaisista oppilashuoltoryhmistä ilmoitti kehittäneensä 
koulun oppilashuollon toimintaan tai sen toteuttamiseen liittyviä käytänteitä. Noin 300 ryhmää 
(63,8 %, n = 293) toi esille niitä. Erilaisten ryhmien perustaminen, oppilashuollon käsikirjojen laa-
timinen, toiminnan ohjeistaminen, kyselyt ja teemapäivät olivat tavanomaisimpia käytänteitä, joita 
ryhmät olivat kehittäneet. Edellä mainittujen ohella toimiviksi käytänteiksi koettiin esimerkiksi

 ▪ Mummu-pappa-toiminta (isovanhempia on osallistettu koulutoimintaan). Kestävän kehityksen kioski. 
Ala- ja yläkoulun väliset yhteiset tapahtumat.

 ▪ Hyvis-ryhmät eli yhteisöllisen oppilashuollon moniammatilliset ryhmät kokoontuvat säännöllisesti 
kerran kuukaudessa ala- ja yläkoulussa. Palaverien jälkeen mahdollisuus konsultoida toisia työn-
tekijöitä. Torstaiaamut klo 8–9 varattu yksilökohtaisille oppilashuoltoryhmien kokoontumisille 
kaikkien ko. henkilökunnan kalentereihin. Kuraattorin kiusaamiskyselyt.

 ▪ Poissaolojen suunnitelmallinen seuranta ja niihin reagoiminen, opettajien aiempaa suurempi osallisuus 
oppilaiden tukemisessa, avoin psykologin vastaanottoaika, kouluyhteisöohjaajien saaminen koululle 
ja heidän osallistumisensa yhteisölliseen oppilashuoltoon.

 ▪ Aloittamalla uusia käytänteitä (oppilaskunnan tapaamiset hyvinvointiryhmän kanssa, oppilaskun-
nan tapaamiset vanhempainyhdistyksen kanssa), yhteisölliset tapahtumat (olohuonetapahtumat sekä 
oppilaskunnan suunnittelemat tapahtumat/teemapäivät), rehtorin aamukahvitapahtuma (Kodin ja 
koulun päivän vieton yhteydessä), näissä käsitellään hyvinvoinnin teemoja, vuosisuunnitelmaa sekä 
suunnitelmien päivityksiä (OPS, turvallisuussuunnitelmat).
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6 
Opiskeluhuolto  

lukioissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointiin osallistui 215 lukiokoulutuksen 
oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmää ja 8 038 lukion toisen vuosikurssin opiskeli-
jaa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä opiskelijoiden ja erityisesti opiskelijakuntien 
vaikutusmahdollisuudet paranivat paljon, opiskeluhuollon suunnitelmallisuus lisääntyi ja 
opiskelijoiden tietosuoja parani. Lisäksi opiskeluhuoltotoiminta jäsentyi, opiskeluhuollon 
vastuut selkeytyivät, opiskeluhuollosta tuli kokonaisuutena entistä monialaisempi ja opis-
kelijoiden osallisuus yhteisöllisessä opiskeluhuollossa vahvistui. Opiskeluhuollon tilan 
joko hyväksi tai erittäin hyväksi arvioivien opiskeluhuoltoryhmien osuus lisääntyi oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain myötä.

Noin kaksi viidesosaa ryhmistä oli sitä mieltä, että kuraattori- ja psykologipalveluiden saa-
tavuus parani lain myötä. Pääsääntöisesti opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus pysyi ennal-
laan. Opiskelijat saavat opiskeluhuoltopalvelut pääsääntöisesti lain asettamien määräaikojen 
puitteissa. Lukioiden oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät kokivat opiskelijoiden 
avunsaannin helpottuneen lain myötä. Opiskelijoiden mielestä terveydenhoitajapalveluissa 
on hyvä saatavuus ja avun saaminen erilaisiin huoliin on helpohkoa. Opiskelijat kokivat, että 
heidän huoliin reagoidaan ja tukea saa tarvittaessa nopeasti. Opiskelijat olivat pääsääntöisesti 
tyytyväisiä kouluviihtyvyyteen ja -turvallisuuteen.
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Moni asia lukioiden opiskeluhuollossa on hyvin, mutta moni asia vaatii vielä parantamista. 
Esimerkiksi opiskelijoiden, opiskelijakuntien ja huoltajien vaikutusmahdollisuuksien lisää-
minen oppilaitoksen erilaisten suunnitelmien laatimisessa ja toiminnan arvioinnissa sekä 
yhteisöllisessä opiskeluhuollossa, opetushenkilöstön opiskeluhuollollisen osaamisen kehit-
täminen sekä opiskeluhuoltotyön mieltäminen osaksi opettajien perustyötä, opiskeluhuollon 
seurannan, arvioinnin ja tiedonsiirron tehostaminen, opiskeluhuoltohenkilöstön osallisuuden 
vahvistaminen yhteisöllisessä opiskeluhuollossa sekä opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeen 
tunnistaminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantaminen ovat asioita, joihin tulisi satsa-
ta. Myös lääkäri- ja psykologipalveluiden saatavuuden parantaminen, opiskeluhuollollisen 
yhteistyön lisääminen kotien ja oppilaitoksen kesken, opiskeluhuoltorekistereiden, kirjaa-
miskäytäntöjen ja opiskeluhuollon käsitteiden selkeyttäminen, opiskeluhuoltopalveluiden 
laadun yhdenvertaistaminen sekä lähipalveluperiaatteen toteuttaminen ovat niitä asioita, 
joissa olisi lukioiden opiskeluhuoltoryhmien vastausten perusteella kehittämistä. Lisäksi 
painopisteen siirtäminen yksilökohtaisesta yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, tiedonsiirron 
tehostaminen, turhien esteiden poistaminen hallinnonvälisestä yhteistyöstä sekä opiskelu-
huollon tuloksellisuuden tehostaminen ovat lukioiden opiskeluhuollossa kehittämiskohteita. 
Myös lukioissa todettiin oppilas- ja opiskelijahuoltolain kauaskantoisempien tavoitteiden 
saavuttamiseksi, kuten korjaavien toimenpiteiden, lastensuojelun tarpeen, nuorten mielen-
terveyspalveluiden tarpeen sekä nuorten sosiaalipalveluiden tarpeen vähenemiseksi, olevan 
vielä paljon tehtävää. 

Opiskelijoiden vastausten perusteella lukion opiskeluhuollossa tulisi panostaa enemmän 
syrjäytymisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, yhteisöllisyyden edistämiseen, yhteisöllisen 
opiskeluhuollon näkymiseen oppilaitoksen arjessa sekä seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn 
ja siihen puuttumiseen. Lisäksi opiskelijoiden tietämystä turvataidoista, vaikutusmahdol-
lisuuksista sekä kuraattori- ja psykologipalveluista tulisi lisätä. Opiskelijoita tulisi myös 
rohkaista avun pyytämiseen. 

6.1 Taustatiedot 

Lukiot

Lukiokoulutuksen oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltokyselyyn vastasi 215 ryhmää. Arviointiin 
osallistuneiden lukioiden opetuskieli oli pääsääntöisesti suomi (90,7 %). Ruotsinkielisiä lukioita 
oli arvioinnissa mukana 19 (8,8 %) ja niitä lukioita, joiden opetuskielenä oli suomi sekä jokin 
muu kieli oli yksi (0,5 %). Suurin osa (58,0 %) arviointiin osallistuneista lukioista luokiteltiin 
keskikokoisiksi (opiskelijamäärä 101–500). Pieniä lukioita (opiskelijamäärä 1–100) oli noin 28 
prosenttia ja isoja (opiskelijamäärä 501 tai enemmän) noin 14 prosenttia arvioinnissa mukana 
olleista lukioista. Yli 40 prosenttia arvioinnissa mukana olleista lukioista oli profiloitunut paino-
tusalueisiin. Lähes saman verran (45,6 %) oli lukioita, jotka sijaitsivat kaupunkimaisissa kunnis-
sa. Maaseutumaisten kuntien lukioita (30,7 %) oli hieman enemmän arvioinnissa kuin taajaan 
asutuissa kunnissa sijaitsevia lukioita (23,7 %). Enin osa arvioinnissa mukana olleista lukioista 
sijaitsi Etelä- tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen alueilla. Arviointiin osallistuneiden 
lukioiden taustamuuttujat on koottu taulukkoon 13.
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TAULUKK0 13. Arviointiin osallistuneiden lukiokoulutuksen oppilaitoskohtaisten 
opiskeluhuoltoryhmien vastaukset taustamuuttujittain

Taustamuuttuja Luokat n %
Opetuskieli suomi 195 90,7

ruotsi 19 8,8
suomi ja jokin muu kieli 1 0,5
yhteensä 215 100,0

Oppilaitoksen opiskelijamäärä 1–100 59 27,8
101–500 123 58,0
501 tai enemmän 30 14,2
yhteensä 212 100,0

Oppilaitoksessa olevien 
opiskelijoiden lukumäärä, joiden 
äidinkieli on jokin muu kuin suomi 
tai ruotsi

0 47 24,0
1–20 121 61,7
21 tai enemmän 28 14,3
yhteensä 196 100,0

Painotusalue kyllä 93 43,3
ei 122 56,7
yhteensä 215 100,0

Kuntamuoto kaupunkimainen kunta 98 45,6
taajaan asuttu kunta 51 23,7
maaseutumainen kunta 66 30,7
yhteensä 215 100,0

Aluehallintovirastoalue (AVI-alue) Etelä-Suomi 67 31,2
Lounais-Suomi 29 13,5
Itä-Suomi 30 14,0
Länsi- ja Sisä-Suomi 57 26,5
Pohjois-Suomi 19 8,8
Lappi 13 6,0
yhteensä 215 100,0

Omistajatyyppi kunta 180 83,7
kuntayhtymä 3 1,4
yksityinen 28 13,0
valtio 4 1,9
yhteensä 215 100,0
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Opiskelijat

Lukiokoulutuksen opiskelijoille suunnattuun kyselyyn vastasi 8 038 opiskelijaa. Vastanneista 42 
prosenttia oli miehiä, 56 prosenttia naisia, ja kaksi prosenttia vastaajista ilmoitti sukupuolekseen 
muu tai ei halunnut kertoa sitä. Äidinkielenään suomea puhui vastaajista 89 prosenttia, ruotsia 
kahdeksan prosenttia, ja kolme prosenttia ilmoitti äidinkielekseen jonkin muun kielen. Suurin 
osa (65,9 %) arviointiin osallistuneista opiskelijoista oli 17-vuotiaita (taulukko 14).

Opiskelijoiden vastauksista enin osa oli Etelä-Suomen AVI-alueelta (35,7 %), ja vähiten niitä saatiin 
Lapin AVI-alueelta (4,5 %). Maakunnittain tarkasteltuna suurin osa vastaajista oli Uudeltamaalta 
(23,2 %) tai Pirkanmaalta (10,6 %). Vähiten vastauksia oli Kanta-Hämeen maakunnasta (1,0 %) 
ja Kainuusta (1,2 %). Vastaajista yli kolme viidesosaa (68,1 %) asui kaupunkimaisessa kunnassa, 
vajaa viidennes (17,5 %) taajaan asutussa kunnassa ja 14 prosenttia maaseutumaisessa kunnassa. 
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TAULUKK0 14. Arviointiin osallistuneiden lukio-opiskelijoiden vastaukset taustamuuttujittain

Taustamuuttuja Luokat n %
Sukupuoli mies 3 324 41,5

nainen 4 521 56,4
muu / ei halua kertoa 165 2,1
yhteensä 8 010 100,0

Ikä 16 vuotta 769 9,7
17 vuotta 5 301 67,2
18 vuotta 1 704 21,6
19 vuotta tai enemmän 120 1,5
yhteensä 7 894 100,0

Äidinkieli suomi 7 146 89,2
ruotsi 627 7,8
muu 242 3,0
yhteensä 8 015 100,0

Kotona pääasiassa puhuttu kieli suomi 7 201 89,9
ruotsi 474 5,9
muu 332 4,2
yhteensä 8 007 100,0

Kuntamuoto kaupunkimainen kunta 5 470 68,1
taajaan asuttu kunta 1 409 17,5
maaseutumainen kunta 1 159 14,4
yhteensä 8 038 100,0

Aluehallintovirastoalue (AVI-alue) Etelä-Suomi 2 871 35,7
Lounais-Suomi 1 307 16,2
Itä-Suomi 930 11,6
Länsi- ja Sisä-Suomi 2 025 25,2
Pohjois-Suomi 546 6,8
Lappi 359 4,5
yhteensä 8 038 100,0
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6.2 Lukiokoulutuksen oppilaitoskohtaisen 
opiskeluhuoltoryhmän toiminta ja toimintaperiaatteet

Lukioiden opiskeluhuoltoryhmien lukuvuosittaisten kokoontumiskertojen määrä vaihteli yhdestä 
neljäänkymmeneen. Tavanomaisimmin ryhmä kokoontui neljästi (15,8 %, n = 34) lukuvuoden 
aikana. Yleisimpiä lukuvuosittaisia kokoontumiskertamääriä olivat myös viisi (14,9 %, n = 32), 
kaksi (13,5 %, n = 29), kuusi (12,1 %, n = 26), kolme (11,2 %, n = 24) ja kymmenen (10,2 %, n = 22). 
Lukioiden opiskeluhuoltoryhmään kuului tavallisimmin terveydenhoitaja (100 %), opinto-ohjaaja 
(100 %), kuraattori (99,0 %) ja rehtori (98,4 %). Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon 
arviointiin osallistui kunkin edellä mainitun ryhmän edustajia yli 120 (henkilöryhmästä riippuen 
125–165). Muiden ryhmien edustajia oli mukana arviointikysymyksiin vastanneissa oppilaitos-
kohtaisissa opiskeluhuoltoryhmissä selkeästi vähemmän. Esimerkiksi lääkärin osallisuutta koske-
vaan kysymykseen vastasi 71 ryhmää (33,0 % kyselyn osallistujista), ja näistä kolmannes (33,8 %) 
ilmoitti lääkärin osallistuvan oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan. Ryhmistä 74 
(34,4 %) vastasi huoltajien osallisuutta koskevaan kysymykseen. Heistä noin 28 prosenttia ilmaisi 
huoltajan edustajan kuuluvan opiskeluhuoltoryhmäänsä. Opiskelijoita koskevaan kysymykseen 
vastasi 109 ryhmää (50,7 %), ja heistä noin 71 prosenttia mainitsi opiskelijaedustuksen toteutuvan 
opiskeluhuoltoryhmässä. Lukioiden oppilaitoskohtaisiin opiskeluhuoltoryhmiin henkilökuuluvien 
ryhmien prosenttiosuudet on koottu taulukkoon 15.

TAULUKKO 15. Oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat henkilöt (koko kyselyn  
n = 215)

Henkilöryhmä Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvien 
osuus kysymykseen vastanneista (%)

Kysymyskseen vastanneiden 
lukumäärä (n)

Rehtori 98,4 193
Apulais- tai vararehtori 79,2 130
Aineenopettaja 75,9 108
Erityisopettaja 88,0 141
Opinto-ohjaaja 100 207
Psykologi 95,8 168
Kuraattori 99,0 203
Terveydenhoitaja 100 206
Lääkäri 33,8 71
Opiskelija 70,6 109
Huoltaja 28,4 74
Yhteistyötaho(t) 52,1 48
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6.3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset 
opiskeluhuollon tehostumiseen

6.3.1 Opiskeluhuollon suunnittelu ja toteutus 

Oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltohuoltoryhmät arvioivat oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaiku-
tusta toimintaansa. Noin puolet (52,1 %) ryhmistä oli sitä mieltä, että ryhmän toiminta oli joko 
tehostunut tai tehostunut merkittävästi lain myötä. Noin kolmannes vastaajista (31,8 %) koki toiminnan 
pysyneen ennallaan ja noin 16 prosenttia ryhmistä näki toiminnassa heikentymistä. 

Kolme neljäsosaa (74,9 %) opiskeluhuoltoryhmistä oli sitä mieltä, että oppilas- ja opiskelijahuol-
tolaki on vaikuttanut ryhmän toiminnan suunnitelmallisuuteen joko jonkin verran tai paljon. 
Noin viidennes ryhmistä ilmoitti suunnitelmallisuuden pysyneen ennallaan ja neljällä prosentilla 
ryhmistä se oli vähentynyt.

Lukioiden oppilaitoskohtaisilta opiskeluhuoltoryhmiltä kysyttiin, onko laki tehostanut opiske-
luhuollon suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä asioita. Enemmistö ryhmistä oli sitä mieltä, 
että oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen, opiskeluhuollon toimin-
tatapojen ja käytänteiden kehittäminen, yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestäminen, sopiminen 
opiskelijoiden osallisuuden periaatteista opiskeluhuollossa sekä yhteisten tavoitteiden linjaaminen 
oppilaitoksen opiskeluhuollon toiminnalle ovat tehostuneet oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä 
(kuvio 123). Monen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvän opiskeluhuollon asian arvioitiin 
pysyneen lakia edeltävällä tasolla. Pieni osuus (kysymyksestä riippuen 0,5–6,5 %) ryhmistä koki 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain heikentäneen ryhmän opiskeluhuollollista suunnittelua ja toteu-
tusta, esimerkiksi yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämistä tai monialaisen ja -ammatillisen 
yhteistyön periaatteista sopimista. 
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KUVIO 123. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoma muutos lukion opiskeluhuoltoryhmän 
suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin asioihin (n = 197–203)

Muutama opiskeluhuoltoryhmä (9,3 %, n = 20) pohti syitä, miksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
on heikentänyt opiskeluhuollon suunnittelua ja toteuttamista. Ryhmistä noin 40 prosenttia  
(n = 13) nosti esiin näkemyksiä hahmottumattomasta, hajanaisesta ja monimutkaistuneesta 
kokonaistilanteesta, tietämättömyydestä ja ryhmänohjaajan roolista. Vastaukset opiskeluhuollon 
suunnittelun ja toteuttamisen heikentymiseen jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Kokonaistilanne hahmottumaton, hajanainen, monimutkaistunut, puutteita tietä-
myksessä, ryhmänohjaajan roolin hahmottumattomuus opiskeluhuollossa (40,6 % 
vastauksista):

Ryhmänohjaajien rooli uupuu opiskelijahuollosta nykyään (foorumi ryhmäntilanteen läpikäyntiin 
uupuu). Huolet opiskelijoista eivät kantaudu opiskelijahuoltoon kunnolla nykyään. Asioiden yleisellä 
tasolla käsittely ei vie asioita riittävästi eteenpäin.
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 ▪ Tiedonkulkuongelmat, salassapitosäännökset, kirjaamiskäytänteet, seuranta (12,5 % 
vastauksista):

Tiedonsiirto hankaloitunut.

 ▪ Yhteiset kokoontumisajat, yhteistyö (12,5 % vastauksista):

Moniammatillinen yhteistyö on muuttunut osittain haasteellisemmaksi.

 ▪ Lisääntynyt työmäärä (hallinnolliset tehtävät), byrokraattisuus, jäykkyys (6,3 % vas-
tauksista):

Koulun arki lukiokoulutuksessa on hektistä, joten velvollisuus kirjata opiskelijahuoltokertomuksiin 
koetaan työlääksi.

 ▪ Resurssien riittämättömyys, henkilökunnan vaihtuvuus (6,3 % vastauksista):

Haaste on sote-muutoksen myötä aiheutunut henkilöstövaihdokset: aiemmat luottamukselliset välit 
ovat menneet, kun henkilökunta on jatkuvassa muutoksessa soten puolella.

 ▪ Muut vastaukset (21,8 % vastauksista):

Laki on vaikeuttanut toimintaa, vanhat rakenteet murentuivat lain myötä.

Opiskeluhuoltoryhmät arvioivat myös opiskeluhuollon suunnittelun ja toteutuksen nykytilaa. 
Lähes kaikkien esitettyjen asioiden ja toimintojen koettiin pääsääntöisesti toteutuvan joko hyvin 
tai täysin (kuvio 124). Huoltajien osallisuuden periaatteista sopiminen ja henkilöstön opiskelu-
huoltotyötä koskevan osaamisen kehittäminen toteutuivat arvioiduista kohdista heikoiten.
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KUVIO 124. Opiskeluhuollon suunnittelu ja toteutus lukiokoulutuksessa (n = 204–209)

Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien tehtävänä oli arvioida, miten eri henkilöiden opis-
keluhuoltoon käytetty työmäärä on muuttunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon 
jälkeen. Puolet tai enemmän opiskeluhuoltoryhmistä oli sitä mieltä, että kuraattoreiden, opinto-
ohjaajien, opettajien, erityisopettajien ja psykologien opiskeluhuoltotyö on pääosin joko lisääntynyt 
tai lisääntynyt merkittävästi (kuvio 125). Enemmistö vastaajista arvioi terveydenhoitajan, apulais- 
tai vararehtorin ja lääkärin työmäärän pysyneen lakia edeltävällä tasolla. Opiskeluhuoltoryhmistä 
viidennes koki rehtorin opiskeluhuoltotyöhön käytetyn työmäärän vähentyneen, ja kaksi viidesosaa 
puolestaan arvioi sen lisääntyneen.
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KUVIO 125. Oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukanaan tuoma muutos eri henkilöiden 
opiskeluhuoltotyöhön käytettyyn työmäärään (n = 121–194)

6.3.2 Yhteistyö

Opiskeluhuoltoryhmät arvioivat myös, miten oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on vaikuttanut yli 
hallintorajojen tapahtuvaan yhteistyöhön. Enemmistö vastaajista (63,5 %) oli sitä mieltä, että 
lailla ei ole ollut vaikutusta siihen. Tehostumisen kannalla oli 30 prosenttia opiskeluhuoltoryhmistä. 
Hieman alle kymmenen prosenttia vastaajista koki yhteistyön heikentyneen lain myötä. Muutama 
opiskeluhuoltoryhmä (5,6 %, n = 12) pohti syitä tilanteen heikentymiseen. Enin osa (66,7 %,  
n = 8) näistä vastauksista kohdentui yleisesti lakiin sekä tiedonsaannin ja -kulun heikentymiseen.

Lisäksi opiskeluhuoltoryhmät arvioivat yli hallintorajojen tapahtuvan yhteistyön nykytilaa. Noin 
70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyö sujuu joko hyvin tai erittäin hyvin. Hieman 
vajaa 30 prosenttia koki yhteistyön olevan kohtalaisella tasolla. Kaksi prosenttia arvioi sen toteu-
tuvan joko huonosti tai erittäin huonosti. Viisi oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmää (2,3 %) 
pohti, mitä kehitettävää yli hallintorajojen tapahtuvassa yhteistyössä olisi. Kolmessa vastauksessa 
tuotiin esille tiedonkulun parantaminen. Kahdessa vastauksessa kehittämiskeinoja ei yksilöity 
(esim. Yhteistyö – että sitä olisi). 



254

Oppilaitoskohtaisilta opiskeluhuoltoryhmiltä tiedusteltiin myös ennaltaehkäisevän yhteistyön 
nykytilaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain aikaansaamaa muutosta siinä. Ryhmät kokivat, 
että yhteistyö on pääsääntöisesti pysynyt ennallaan kaikkien niiden tahojen kanssa, joiden osalta 
tiedusteltiin yhteistyön toimivuutta. Noin neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että nuorisotoi-
men, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö 
on tehostunut lain myötä. Noin neljännes vastaajista koki yhteistyön tehostuneen nuoriso- sekä 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Hieman yli kymmenen prosenttia vastaajista oli niitä, jotka 
kokivat heikentymistä tapahtuneen erityisesti yhteistyössä poliisin kanssa. Muutama opiskelu-
huoltoryhmä (9,3 %, n = 20) pohti syitä yli hallintorajojen tapahtuvan yhteistyön heikenty-
miseen. Reilu neljännes (27,3 %, n = 6) vastaajista nosti esiin poliisiresurssien vähentymisen. 
Muita mainittuja syitä olivat salassapito- ja tiedonsiirtoasiat (21,7 %, n = 5), yleinen resurssipula 
(13,0 %, n = 3), yhteistyön toimimattomuus, koordinaation puute tai epätietoisuus (8,7 %, n = 2) 
sekä opiskeluhuoltotoiminnan laajuus ja lakisääteisen toiminnan viemä aika (8,7 % vastauksista,  
n = 2). Vajaa neljännes vastaajista (21,7 %, n = 5) toi esille yksittäisiä poikkihallinnollista yhteistyötä 
heikentäviä tekijöitä, kuten seuraavasta esimerkistä huomataan: Monikulttuurisuus on lisääntynyt 
ja sen myötä uskonnollisia tilaisuuksia ei järjestetä koulussa.

Ennaltaehkäisevän yhteistyön nykytilan oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät kokivat pää-
sääntöisesti joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Vastaukset ennaltaehkäisevän yhteistyön toteutumi-
sesta yksityisten palveluntuottajien, järjestöjen ja poliisin kanssa jakautuivat melko tasaisesti joko 
kohtalaiselle tai hyvälle tai erittäin hyvälle tasolle. Hieman vajaa viidennes vastaajista arvioi poliisin 
kanssa tehtävän yhteistyön toteutumisen joko huonoksi tai erittäin huonoksi. Samat arviointitulokset 
on havaittavissa myös vastausten keskiarvojen tarkastelusta. Keskiarvot oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain aikaansaamasta muutoksesta ennaltaehkäisevään opiskeluhuollolliseen yhteistyöhön sekä 
opiskeluhuollollisen yhteistyön toteutumisesta on koottu kuvioon 126. 
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KUVIO 126. Oppilas- ja opiskeluhuoltolain vaikutus ennaltaehkäisevään opiskeluhuollolliseen 
yhteistyöhön (n = 143–197) sekä ennaltaehkäisevän opiskeluhuollollisen yhteistyön toteutuminen 
(n = 122–202) lukiossa
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Koulutuksen järjestäjän tuki

Opiskeluhuoltoryhmät kokivat koulutuksen järjestäjän tukeneen heitä pääsääntöisesti hyvin 
(43,6 % vastauksista) tai kohtalaisesti (33,8 % vastauksista) oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeen-
panossa (kuvio 127). Noin 13 prosenttia ryhmistä arvioi saamansa tuen erittäin hyväksi. Hieman 
vajaa kymmenes vastaajista oli niitä, joiden arvio koulutuksen järjestäjän tuesta jäi joko huonolle 
tai erittäin huonolle tasolle. 

 Erittäin huonosti 
1 % 

Huonosti 
8 % 

 
Kohtalaisesti 

34 % 

 Hyvin 
44 % 

 Erittäin 
hyvin 
13 % 

KUVIO 127. Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien arvio koulutuksen järjestäjän 
tarjoamasta tuesta oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanossa (n = 204)

Lukion opiskeluhuoltoryhmistä puolet (49,8 %, n = 107) yksilöi koulutuksen järjestäjän konk-
reettisia, oppilaitoksia helpottavia toimia oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanossa. Iso 
osa, noin 80 prosenttia, vastauksista käsitteli resursseja, järjestettyä koulutusta ja ohjeistusta sekä 
yleisiä linjauksia. Avoimet vastaukset koulutuksen järjestäjien konkreettisista keinoista oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain toimeenpanossa ryhmiteltiin seuraavasti:

 ▪ Resurssit (33,1 % vastauksista):

Työskentelyaikaa on annettu opiskeluhuollon kehittämistyöhön.

 ▪ Koulutus, perehdytys (28,1 % vastauksista):

Koulutusta on järjestetty uuden lain käyttöönoton tukemiseksi.
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 ▪ Ohjeistus, yhteiset linjaukset, seuranta (18,8 % vastauksista):

Kaupungin lukioille on laadittu yhteiset ohjeet lainsäädännön noudattamiseksi opaskirjasen muotoon. 
Opas sisältää lain tulkinnan ja sen toteutumisen minimivaatimukset koulun tasolla.

 ▪ Tiedottaminen, konsultaatio (6,3 % vastauksista):

Tehokas tiedottaminen koko henkilöstölle.

 ▪ Ohjausryhmä (5,6 % vastauksista):

Ohjausryhmä on koordinoinut uuden lain mukaista toimintaa.

 ▪ Muut vastaukset (8,1 % vastauksista):

Yhteisiä tapaamisia on järjestetty toimijoiden kanssa.

Tukitoimet ovat olleet vähäisiä.

6.3.3 Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus

Lukion oppilaitoskohtaisille opiskeluhuoltoryhmille suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin tie-
dottamis- ja ohjausvelvollisuuden toteutumista. Ryhmien tuli arvioida esitettyjä tiedottamiseen 
ja ohjaukseen liittyviä näkemyksiä sekä nykytilan että oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoman 
muutoksen näkökulmasta. Lähes kaikki arvioitavat asiat olivat pääsääntöisesti pysyneet ennallaan 
uuden lain myötä (kuvio 128). Pieni enemmistö ryhmistä (50,5 %) koki tehostumista tapahtuneen 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain tiedottamisessa koulun henkilöstölle. Opiskeluhuoltoryhmistä vain 
muutama valitsi joko heikentynyt tai heikentynyt merkittävästi -vastausvaihtoehdon tiedottamiseen 
ja ohjaukseen liittyviin kysymyksiin. Noin viisi prosenttia (n = 10) ryhmistä pohti tarkemmin 
heikentymisen syitä. Puolessa näistä vastauksista mainittiin tiukentuneista salassapitosäännök-
sistä tai varovaisuudesta toimia. Tästä on esimerkkinä erään ryhmän vastaus: Laki on vaikuttanut 
niin, että varovaisuus toimia on lisääntynyt. Varsinkin lain voimaan tullessa vallitsi epätietoinen ilmapiiri, 
miten voi toimia. 
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KUVIO 128. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuden 
muuttuminen lain voimaantulon myötä lukioissa (n = 152–200)
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Oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät totesivat opiskeluhuoltoon liittyvän tiedottamisen ja 
ohjauksen olleen arviointihetkellä pääsääntöisesti joko hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla (kuvio 129). 
Noin kymmenesosa vastaajista koki, että seuraavat seikat toteutuivat joko huonosti tai erittäin huonosti 

 ▪ sovitut toimintatavat, jos opiskelija ei vastaa opiskeluhuollon yhteydenottoihin tai kiel-
täytyy opiskeluhuollon tuen vastaanottamisesta

 ▪ sovitut toimintatavat, jos opiskelija jää ilman jatko-opiskelupaikkaa 

 ▪ sovitut toimintatavat, jos opiskelija ei saavu opiskeluhuollon tapaamisiin tai terveystar-
kastuksiin.

Keskiarvotarkastelut (1–5: 1 = Erittäin huonosti, 2 = Huonosti, 3 = Kohtalaisesti, 4 = Hyvin,  
5 = Erittäin hyvin) osoittivat, että tuen tarpeen arviointi opiskelijoiden osalta, joiden äidinkieli 
on muu kuin suomi tai ruotsi, toteutui heikoimmin kuntayhtymien oppilaitoksissa (ka 2,0) val-
tion (ka 3,3), kuntien (ka 3,6) ja yksityisten järjestäjien oppilaitoksiin (ka 3,8) verrattuna. Tosin 
kuntayhtymien oppilaitoksia oli mukana arvioinnissa hyvin vähän.
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KUVIO 129. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen tiedottamis- ja ohjausvelvollisuuden 
toteutuminen arviointihetkellä lukioissa (n = 154–210)
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Opiskeluhuoltoryhmät tiedottivat opiskeluhuoltoasioista opiskelijoille tavanomaisimmin sähköistä 
viestintää (96,3 %), oppilaitoksen kotisivuja (86,5 %), painettujen oppaita sekä kirjallisia tiedotteita 
(74,9 %) ja ilmoitustauluja (72,1 %) käyttäen. Sähköinen viestintä (95,3 %) ja vanhempainillat 
(94,9 %) olivat käytetyimmät tiedotuskanavat huoltajille. Opettajille viestitettiin opiskeluhuollol-
lisista asioista pääsääntöisesti sähköisesti (96,3 %), samoin koulun muulle henkilöstölle (83,3 %). 
Oppilaitoksen kotisivut (76,7 %) ja sähköinen viestintä (56,3 %) olivat yhteistyötahoille suunnatun 
opiskeluhuollollisen viestinnän käytetyimmät tiedostuskanavat. 

Sähköinen viestintä koettiin toimivimmaksi tiedostuskanavaksi. Noin 92 prosenttia vastaajista 
ilmaisi sähköisen viestinnän toimivan joko hyvin tai erittäin hyvin opiskeluhuollon asioiden tie-
dottamisessa. Tiedotustilaisuuksien osalta vastaava luku oli 69 prosenttia, vanhempainiltojen 68 
prosenttia ja painettujen, kirjallisten tiedotteiden 61 prosenttia. 

Noin 46 prosenttia opiskeluhuoltoryhmistä mainitsi, että heidän opiskeluhuollossaan on tarjolla 
sähköisiä palveluja. Ryhmistä 74 (34,4 %) tarkensi sähköisten palvelujen muotoa. Hieman yli 
50 ryhmää mainitsi sähköisistä opintohallintojärjestelmistä (esim. Wilma ja Helmi). Noin 20 
oppilaitoskohtaista opiskeluhuoltoryhmää ilmoitti mahdollisuuden sähköiseen ajanvaraukseen 
esimerkiksi terveydenhoitajalle. Lisäksi kirjallisissa vastauksissa mainittiin muun muassa Face-
bookin, WhatsApp-viestien ja tekstiviestien käytöstä opiskeluhuollossa. 

Yli puolet oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä oli sitä mieltä, että opiskeluhuoltoon 
liittyvien asioiden tiedottaminen on tehostunut vuonna 2014 voimaantulleen oppilas- ja opiskelija-
huoltolain myötä. Ryhmistä 40 prosenttia koki tiedottamisen pysyneen ennallaan, ja neljä prosenttia 
kääntyi näkemyksissään heikentymisen puoleen.

6.3.4 Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Lukioiden opiskeluhuoltoryhmät arvioivat yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutuneen pääsääntöi-
sesti hyvin (57,6 % vastauksista). Noin 11 prosenttia ryhmistä arvioi onnistumisensa erittäin hyvälle 
tasolle. Kohtalaisen arvion itsellensä antoi reilu neljännes vastaajista (kuvio 130).
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KUVIO 130. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutuminen lukiossa (n = 210)

Osallisuus ja osallistuminen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon

Opiskeluhuoltoryhmät arvioivat, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut opiskelijakun-
tien vaikutusmahdollisuuksia lukioiden yhteisöllisessä opiskeluhuollossa (kuvio 131). Opiskeli-
joiden, opettajien ja oppilaitoksen muun henkilöstön sekä huoltajien vaikutusmahdollisuuksien 
katsottiin pääsääntöisesti pysyneen samalla tasolla ennen ja jälkeen oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
voimaantulon. 
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KUVIO 131. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoma muutos eri tahojen vaikutusmahdollisuuksiin 
oppilaitosten yhteisöllisessä opiskeluhuollossa (n = 197–202)
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Ryhmät arvioivat myös edellä mainittujen tahojen (opiskelijat, opiskelijakunta, huoltajat, opettajat 
ja oppilaitoksen muu henkilöstö) mahdollisuuksia osallistua oppilaitosten erilaisiin toimintoihin 
(opetussuunnitelman oppilashuolto-osuuden laatiminen, oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edis-
täminen, oppilaitoksen toiminnan arviointi, yhteisöllisyyden lisääminen oppilaitoksessa, oppilai-
toksen opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ja oppilaitoksen vuosisuunnitelman laatiminen). 
Vastaukset on koottu kuvioon 132. Opiskelijakuntien vaikutusmahdollisuudet tarkasteltuihin 
asioihin olivat jonkin verran paremmat kuin opiskelijoilla. Molemmat olivat vaikuttaneet eniten 
oppilaitosten yhteisöllisyyteen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Erilaisiin suunnitelmiin opiske-
lijakunnat ja opiskelijat olivat vaikuttaneet pääosin joko vähän tai eivät lainkaan. Opettajille oli 
mahdollisuus vaikuttaa eniten kysyttyihin asioihin, ja huoltajien vaikutusmahdollisuudet olivat 
vähäisimmät. 
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KUVIO 132. Eri tahojen vaikutusmahdollisuudet oppilaitosten toimintaan (n = 188–202)
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Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien tuli myös arvioida opiskeluhuoltohenkilöstön osal-
listumisaktiivisuutta oppilaitoksen yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Lisäksi ryhmät arvioivat, 
onko oppilas- ja opiskelijahuoltolaki vaikuttanut heidän osallistumisaktiivisuuteen. Noin kol-
mannes opiskeluhuoltoryhmistä arvioi, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä kuraattoreiden 
osallistuminen yhteisölliseen opiskelijahuoltoon on joko lisääntynyt tai lisääntynyt merkittävästi. 
Psykologien osalta vastaava osuus oli 28 prosenttia. Pääsääntöisesti opiskeluhuoltohenkilöstön 
osallistuminen on pysynyt ennallaan (kuvio 133). 
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KUVIO 133. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus opiskeluhuoltohenkilöstön yhteisölliseen 
opiskeluhuoltotyöhön osallistumiseen lukiossa (n = 193–199)

Ryhmät totesivat, että terveydenhoitajat ja kuraattorit osallistuivat oppilaitoksen yhteisölliseen 
opiskeluhuoltoon useammin kuin esimerkiksi lääkärit (kuvio 134). Opiskeluhuoltohenkilöstön 
osallistumisaktiivisuudessa yhteisölliseen opiskeluhuoltoon havaittiin tilastollisesti erittäin 
merkitsevää (p < 0,001) eroa kuntamuodon ja koulun koon mukaan. Vastausten keskiarvoja (1–5:  
1 = Ei koskaan, 2 = Harvoin, 3 = Melko usein, 4 = Lähes aina, 5 = Aina) tarkasteltaessa havaittiin, 
että psykologit osallistuivat isoissa (ka 3,9) ja keskisuurissa (ka 3,6) lukioissa selkeästi useimmin 
yhteisölliseen toimintaan kuin pienissä (ka 2,6) lukioissa. Kaupunkimaisissa (ka 3,8) ja taajaan 
asutuissa (ka 3,4) kunnissa psykologien osallistumisaktiivisuus oli parempaa kuin maaseutumai-
sissa (ka 2,7) kunnissa.
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KUVIO 134. Opiskeluhuoltohenkilöstön osallistuminen yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaan 
lukiossa (n = 206–208)

Lukioiden oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä 120 (55,8 %) kertoi tarkemmin, miten 
opiskeluhuoltohenkilöstö on osallistunut oppilaitosten yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Enin osa 
(28,2 %) vastauksista käsitteli keskusteluihin ja kokouksiin osallistumista. Lähes saman verran 
(27,3 %) oli opiskeluhuoltoryhmiä, jotka kertoivat opiskeluhuoltohenkilöstön olleen mukana 
oppilaitoksen yhteisöllisissä tapahtumissa ja oppitunneilla. Viidennes ryhmistä ilmoitti, että opis-
keluhuoltohenkilöstö on osallistunut yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnitteluun, kehittämiseen, 
arviointiin tai seurantaan. Vastaukset opiskeluhuoltohenkilöstön yhteisöllisen opiskeluhuollon 
toimintaan osallistumisesta jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään, keskusteluihin ja kokouksiin osallistuminen 
(28,2 % vastauksista):

Yhteiset kokoukset, yhteydenpito.

 ▪ Tapahtumat, oppitunnit, toteutus (27,3 % vastauksista):

Esittäytyminen ja koulun aloitus 1. lk ryhmille. Ajankäytön hallintatunnit 1. lk ryhmille. Koke-
muksellisen hyvinvointikyselyn työpajat opiskelijoille ja opettajille + suunnittelu. Vanhempainillassa 
esittäytyminen ja nuorten viestit vanhemmille. OHR-palaverit. Rentoutushetkiä kerran jaksossa. 
Abikahvila yo-kirjoituspäivinä. Hyvinvointipysäkit.

 ▪ Suunnittelu, kehittäminen, ohjaaminen, arviointi, seuranta (20,8 % vastauksista):

Planering, enkäter, utvärdering.
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 ▪ Konsultointi, koulutus, ohjeistus, asiantuntemus, tiedottaminen, yhteistyö opettajien 
kanssa (9,3 % vastauksista):

Mahdollisuus konsultaatioon.

 ▪ Aktiivisesti, hyvin, kiitettävästi, säännöllisesti (8,8 % vastauksista):

Tarpeen vaatiessa ja riittävästi.

 ▪ Vanhempainillat (3,7 % vastauksista):

Deltagit i föräldramöten.

 ▪ Muut vastaukset (1,9 % vastauksista):

Lukion opiskelijoilta on kysytty kouluviihtyvyydestä. Palautteen perusteella on mietitty toimintatapoja 
kouluviihtyvyyden ylläpitoon. Koulun yhteiset ohjelmat ja opiskelijoiden huomioiminen muun muassa 
oppilaskunnan kautta on tehostunut. Poissaoloihin puututaan tehokkaasti. Terveellisiä elintapoja 
tuetaan kouluruoasta lähtien. Lukiolaisia koskevat säännölliset terveystarkastukset. Koulun ympäristö 
on mahdollisimman turvallinen ja esteetön. Opiskeluhuollon yhteistoiminta oppilaitoksen ulkopuolisten 
tahojen kanssa näkyy muun muassa toimintana Nuorisokeskus Balanssin, seurakunnan, paikallisten 
yhdistysten ja yritysten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden lähilukioiden opiskeluhuoltohen-
kilöstön kanssa. Hyviä toimintatapoja jaetaan lukiosta toiseen.

Opiskeluhuoltoryhmistä 19 (8,8 %) mietti syitä, miksi opiskeluhuoltohenkilöstön osallistuminen 
lukioiden yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön on vähentynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. 
Syiksi mainittiin muun muassa henkilöstön resurssipula, lisääntynyt opiskelijamäärä ja säästöt. 

Oppilaitoskohtaisilta opiskeluhuoltoryhmiltä kysyttiin myös, miten oppilas- ja opiskelijahuol-
tolaki on vaikuttanut oppilaitosten yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Ryhmien tuli arvioida lain 
vaikutuksia opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin, opiskelijoiden opiskelukyvyn edistämiseen, 
oppilaitoksen hyvinvointiin, terveellisyyteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen, oppilaitoksen 
toimintaan ja osallisuuteen sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön. Lisäksi ryhmät arvioivat 
edellä mainittujen teemojen nykytilaa. 

Kaikkien arvioitujen yhteisöllisen opiskeluhuollon asioiden koettiin pääsääntöisesti pysyneen en-
nallaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen (kuvio 135). Noin kaksi viidesosaa 
ryhmistä (kysytystä asiasta riippuen 36,3–45,2 % ryhmistä) koki, että opiskelijoiden osallisuus 
yhteisöllisessä opiskeluhuollossa, sosiaalisen oppimisympäristön kehittäminen, opiskelijoiden 
psyykkisen terveyden edistäminen ja opiskelijoiden kuuleminen heitä koskevissa asioissa ovat 
tehostuneet vuonna 2014 voimaantulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Pieni määrä 
(kysymyksestä riippuen 0,5–3,9 % vastaajista) näki osassa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa (esim. 
opettajien osallisuus yhteisöllisessä opiskeluhuollossa) heikentymistä. Opiskeluhuoltoryhmistä 
kymmenen (4,7 %) pohti syitä yhteisöllisen opiskeluhuollon heikentymiseen. Syyt juontuivat 
pääosin oppilaitoksen ulkopuolisista tekijöistä. Kahdessa vastauksessa tuotiin esille lukion lak-
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kauttamispäätöksen vaikutus kehittämistoimintaan. Eräässä vastauksessa todettiin: Tilanteen 
heikentyminen johtuu koulutuksen järjestäjän organisatorisista muutoksista ja taloudellisista haasteista. 
Toinen opiskeluhuoltoryhmä puolestaan mainitsi: Kouluun liittyvät kuljetukset estävät päivien ryt-
mittämisen paremmaksi eli esimerkiksi välitunnit ja siirtymiseen käytettävät ajat ovat lyhyet.

Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien tehtävänä oli myös yhteisöllisen opiskeluhuollon 
nykytilan arviointi. Suurin osa tarkasteltavista asioista toteutui joko hyvin tai erittäin hyvin (kuvio 
136). Turvataitojen kehittäminen toteutui pääosin kohtuullisesti. Noin 40 prosenttia ryhmistä oli 
sitä mieltä, että huoltajien osuus yhteisöllisessä opiskeluhuollossa, avustajapalveluiden saatavuus 
sekä vanhempainyhdistyksen toiminta toteutuivat joko huonosti tai erittäin huonosti. Reilu viides-
osa opiskeluhuoltoryhmistä valitsi joko huonosti tai erittäin huonosti -vaihtoehdon arvioidessaan 
opiskelua tukevien apuvälineiden saatavuutta. 

Keskiarvotarkastelut (1–5, 1 = Heikentynyt merkittävästi, 2 = Heikentynyt, 3 = Pysynyt ennallaan,  
4 = Tehostunut, 5 = Tehostunut merkittävästi) osoittivat, että tukiopetuksen järjestäminen on te-
hostunut eniten valtion (ka 3,5), kuntien (ka 3,2) ja yksityisten järjestäjien (ka 3,2) oppilaitoksissa 
kuntayhtymien oppilaitoksiin (ka 2,7) verrattuna. Residuaalitarkastelut puolestaan osoittivat 
avustajapalveluiden saatavuuden olevan huomattavasti parempaa suomenkielisissä oppilaitoksissa 
kuin ruotsinkielisissä oppilaitoksissa.
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Opiskelijoiden opiskelukyvyn edistäminen: 

Opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi: 

Yhteisöllinen toiminta ja osallisuus: 
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KUVIO 135. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus yhteisölliseen opiskeluhuoltoon lukiossa  
(n = 22–201), kohdan ”Johtokunnan ja oppilaitoksen välinen yhteistyö” n = 22, muiden n ≥ 101)
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Opiskelijoiden opiskelukyvyn edistäminen: 
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Yhteisöllinen toiminta ja osallisuus: 

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö: 

Opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi: 

KUVIO 136. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutuminen lukiossa (n = 22–211, kohdan 
”Johtokunnan ja oppilaitoksen välinen yhteistyö” n = 22, muiden n ≥ 105)
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Hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden toimintamallit ja suunnitelmat

Erilaisista oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden toimintamalleista 
ja suunnitelmista koettiin hyödyllisimmiksi (vastauksena joko hyödyllinen tai erittäin hyödyllinen) 
toimintaohjeet uhka- ja vaaratilanteisiin (90,3 %), toimintaohjeet äkillisiin kriiseihin (89,3 %) 
sekä toimintamalli poissaolojen seuraamiseen, ilmoittamiseen ja puuttumiseen (85,9 %). Vähiten 
hyödylliseksi arvioitiin lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, 
yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma sekä tasa-arvolain mukainen tasa-
arvosuunnitelma (kuvio 137). 
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KUVIO 137. Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden toimintamallien ja 
suunnitelmien hyödyllisyys opiskeluhuoltotyön näkökulmasta (n = 171–207)

Hieman yli puolet (56,3 %, n = 121) oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä puntaroi 
tarkemmin edellä mainittujen toimintamallien ja suunnitelmien hyötyä oman työnsä näkökul-
masta. Mallien ja suunnitelmien todettiin muun muassa tukevan opiskeluhuoltotyötä, antavan 
toimintamalleja ja -ohjeita opiskeluhuoltotyölle sekä jäsentävän ja yhdenmukaistavan toimintaa. 
Opiskeluhuoltoryhmien vastaukset toimintamallien ja suunnitelmien merkityksestä jaoteltiin 
kuuteen kategoriaan seuraavasti:
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 ▪ Antavat toimintamallit ja -ohjeet (23,6 % vastauksista):

Niistä löytyvät mietityt toimintatavat erilaisiin toimintoihin.

 ▪ Ovat perusta, tukevat tai kehittävät toimintaa (22,9 % vastauksista):

Ne toimivat tienviittoina ja suuntaviivoina koulun ennaltaehkäisevän työn osalta.

 ▪ Jäsentävät, selkeyttävät, yhdenmukaistavat (16,7 % vastauksista):

Yhtenäistävät toimintamalleja ja asettavat täten opiskelijat samanarvoiseen asemaan.

 ▪ Ovat taustalla, jos tarvitaan, ennakoitavuus (9,7 % vastauksista):

Bra att de finns som stöd som man vid behov kan hänvisa till.

Opiskeluhuoltoryhmä ei juuri hyödynnä näitä valmiiksi laadittuja toimintamalleja ja suunnitelmia, 
paitsi kriisitilanteissa.

 ▪ Tukevat hyvin (6,3 % vastauksista):

Tukevat hyvin.

 ▪ Muut vastaukset (20,8 % vastauksista):

Osa suunnitelmista kaipaisi päivitystä, mutta ovat pääpiirteissään ohjaamassa opiskeluhuoltoryhmän 
toimintaa. Kaipaisimme niiden rinnalle ’rautalankamalleja’, joiden hyödyntäminen olisi nopeampaa 
ja mielekkäämpää tilanteissa, joissa niitä tarvitaan. Laajemmat suunnitelmat toimisivat siten taus-
tatietolähteinä ja perehdytysmateriaalina.

Mallit tarjoavat tietoa kunnan sisäisistä palveluista.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ovat uusia ja niiden hyödyllisyys on vasta arviointiasteella, 
mutta jo tietoisuus niiden olemassaolosta pitää yllä ajatusta, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole 
itsestäänselvyyksiä, vaan arvoja, jotka toteutuvat vain johdonmukaisella arvokasvatuksella ja työllä.

Oppilaitoskohtaisilta opiskeluhuoltoryhmiltä tiedusteltiin myös, olivatko he ohjeistaneet oppi-
laitoksen henkilöstöä eri toimintamallien ja suunnitelmien käytössä. Ohjeistusta oli annettu, ja se 
oli kohdentunut esimerkiksi toimimiseen uhka- ja vaaratilanteissa (97,0 % ryhmistä oli antanut 
opastusta) sekä äkillisissä kriiseissä (96,6 %). Myös poissaolojen seuraamisesta, ilmoittamisesta 
ja puuttumisesta (95,0 %) sekä väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemisestä (92,0 %) oli 
ohjeistettu. Vähiten (45,7 %) ohjeistusta oli annettu lastensuojelulain mukaisesta lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmasta. 
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6.3.5 Ennaltaehkäisy ja tuen tarpeen varhainen tunnistaminen

Lukioiden oppilaitoskohtaisille opiskeluhuoltoryhmille suunnatun kyselyn yksi osio kohdentui 
ennaltaehkäisyyn ja tuen tarpeen varhaiseen tunnistamiseen. Ryhmät arvioivat kyseisiä teemoja 
sekä toteutumisen että mahdollisen oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoman muutoksen osalta. 
Kaksi kolmasosaa tai enemmän ryhmistä arvioi ennaltaehkäisyn ja tuen tarpeen varhaisen tun-
nistamisen pysyneen ennallaan lain myötä (kuvio 138). 

Kolmannes opiskeluhuoltoryhmistä valitsi tehostumisvaihtoehdon väittämään ”Opiskelijoiden 
itse ilmaisemiin huoliin reagoidaan”. Lähes saman verran oli ryhmiä, joiden mielestä reagoiminen 
opiskelijoiden ilmaisemiin huoliin toisista opiskelijoista ja opiskelijoiden tuen tarpeen varhainen 
tunnistaminen ovat tehostuneet oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantultua. 
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KUVIO 138. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus ennaltaehkäisyyn ja tuen tarpeen varhaiseen 
tunnistamiseen lukiossa (n = 200–202)

Ennaltaehkäisyn ja tuen tarpeen varhaisen tunnistamisen arvioitiin toteutuvan arviointihet-
kellä pääsääntöisesti joko hyvin tai erittäin hyvin kaikkien kysyttyjen asioiden kohdalla (kuvio 
139). Neljännes ryhmistä koki opiskelijoiden tuen tarpeen varhaisen tunnistamisen toteutuvan 
kohtalaisesti, ja kolme prosenttia heikosti. Residuaalitarkastelut osoittivat, että huoltajien kanssa 
tehtävä yhteistyö toteutuu hieman paremmin suomenkielisissä oppilaitoksissa ruotsinkielisiin 
oppilaitoksiin verrattuna.
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KUVIO 139. Ennaltaehkäisyn ja tuen tarpeen varhaisen tunnistamisen toteutuminen 
arviointihetkellä lukiossa (n = 207–208)

6.3.6 Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Lukioiden oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien kyselyn yksi osio kohdentui yksilökoh-
taiseen opiskeluhuoltoon. Ryhmiltä kysyttiin, kuinka monen opiskelijan osalta he järjestävät 
opiskeluhuollon yksilökohtaisia monialaisia asiantuntijaryhmiä keskimäärin lukuvuosittain. 
Noin 60 prosenttia opiskeluhuoltoryhmistä ilmoitti, että heillä oli koottu ryhmiä yhdestä viiteen 
opiskelijalle (taulukko 16). Noin neljänneksellä vastaajista ryhmiä oli järjestetty opiskelijamäärälle 
kuudesta kymmeneen. Hieman vajaa 12 prosenttia oli ryhmiä, jotka mainitsivat, että ryhmiä oli 
koottu yli kymmenelle opiskelijalle lukuvuosittain. Neljä prosenttia vastaajista ilmoitti, että opis-
keluhuollon yksilökohtaisia monialaisia asiantuntiryhmiä ei ollut koottu lainkaan. Residuaali- ja 
keskiarvotarkastelut osoittivat, että ryhmiä oli koottu useimmin isoissa oppilaitoksissa keskisuu-
riin ja pieniin oppilaitoksiin verrattuna. Lisäksi ryhmiä järjestettiin useimmin kaupunkimaisissa 
kunnissa maaseutumaisiin ja taajaan asuttuihin kuntiin verrattuna.

TAULUKKO 16. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon keskimääräiset lukuvuosittaiset 
asiantuntijaryhmien kokoontumiset opiskelijamäärittäin (n = 211 opiskelijahuoltoryhmää)

Opiskelijamäärä: %
0 4,3
1–5 60,2
6–10 23,7
11–20 6,2
Enemmän kuin 20 5,7
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Opiskeluhuoltoryhmät arvioivat myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon toteutumista sekä nykyhetken että lain vaikutuksen näkökulmasta. Yli puolet tai 
puolet opiskeluhuoltoryhmistä koki, että laki on joko tehostanut tai tehostanut merkittävästi opiske-
lijan asemaa yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa seuraavissa asioissa (kuvio 140): 

 ▪ Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa monialaisen asiantuntijaryhmän kokoonpanoon.

 ▪ Opiskelijan kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn opiskeluhuollon mo-
nialaiseen yksilökohtaiseen asiantuntijaryhmään osallistuu tarvittaessa opiskeluhuollon 
yhteistyötahoja tai opiskelijan valitsemia henkilöitä. 

 ▪ Opiskelijalta kysytään kirjallinen suostumus, että hänen asiansa voidaan käsitellä opiske-
luhuollon monialaisessa yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä.

 ▪ Opiskelijalta pyydetään suostumus siihen, että hänen huoltajansa saavat osallistua opis-
kelijan asioiden käsittelyyn.

Opiskelijoiden omien toiveiden huomioon ottaminen häntä koskevissa asioissa oli periaate, jonka 
opiskeluhuoltoryhmät arvioivat toteutuvan kohtalaisesti. Heikentymisnäkökulman opiskeluhuol-
lon periaatteiden toteutumiskysymyksiin valitsi vain muutama ryhmä (kysymyksestä riippuen 
0,5–1,5 %, n = 1–3 vastaajista).
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KUVIO 140. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
järjestämisen periaatteisiin lukiokoulutuksessa (n = 190–197)

Opiskeluhuoltoryhmät arvioivat edellä mainittujen yksilökohtaisen opiskeluhuollon periaatteiden 
toteutuvan joko lähes aina tai aina (kuvio 141). Tosin kirjallisia suostumuksia käsitteleviin kysy-
myksiin vajaa viidennes opiskeluhuoltoryhmistä valitsi vastaukseksi joko harvoin tai ei koskaan.
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KUVIO 141. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon periaatteiden toteutuminen lukiokoulutuksessa  
(n =198–208)

Oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät tekivät kokonaisarvioinnin yksittäiseen opiskelijaan 
kohdistuvan opiskeluhuollon muuttumisesta oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksesta. Lähes 
60 prosenttia opiskeluhuoltoryhmistä koki lain tehostaneen yksittäiseen opiskelijaan kohdistuvaa 
opiskeluhuoltoa (kuvio 142). Vajaa kolmannes oli sitä mieltä, että toiminnassa ei ollut tapahtunut 
muutosta, ja noin kymmenesosa vastaajista havaitsi heikennystä nykytilassa lakia edeltävään aikaan 
verrattuna.
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1 % 

 

Heikentynyt 
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KUVIO 142. Yksittäiseen opiskelijaan kohdistuvan opiskeluhuollon muuttuminen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain myötä lukiossa (n = 205)

Lukion oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä 99 (46,0 %) pohti tarkemmin, miten yksit-
täiseen opiskelijaan kohdistuva opiskeluhuolto on muuttunut oppilas- ja opiskelijahuoltolain voi-
maantulon jälkeen. Reilu neljännes ryhmistä koki lain tehostaneen, tarkentaneen ja selkeyttäneen 
opiskeluhuoltoa. Hieman vajaa viidesosa opiskeluhuoltoryhmistä mainitsi palvelujen saatavuuden 
parantuneen lain myötä. Noin 15 prosenttia vastauksista käsitteli lain aiheuttamia negatiivisia 
muutoksia, esimerkiksi lain tuomia haasteita tai tiedonsiirto-ongelmia. Opiskeluhuoltoryhmien 
avoimet vastaukset yksittäiseen opiskelijaan kohdistuvan opiskeluhuollon muuttumisesta jao-
teltiin seuraavasti:

 ▪ Toiminnan tehostuminen, suunnitelmallisuus, varhainen tuki, tilanteen selkeytyminen 
ja tarkentuminen, tietoisuuden lisääntyminen (27,4 % vastauksista):

LAIN PARAS OSA! Käytänteet ovat tulleet selkeiksi ja hyviksi. Ainoa haaste, jos opiskelija ei 
suostu yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon: silloin jäämme kädettömiksi, koska harvoin kuitenkaan 
täyttyy lastensuojelun huoli-astekaan.

 ▪ Palvelujen saatavuuden paraneminen, henkilöstön lisääminen (18,5 % vastauksista):

Psykologipalvelut ovat lisääntyneet.

Skolkuratorstjänsterna har ökat märkbart.
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 ▪ Epävarmuuden, haasteiden ja paperitöiden lisääntyminen, tiedonsiirto-ongelmat, 
negatiivinen muutos rehtorin roolissa, opiskeluhuollon tilanne huonontunut tai 
tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta (14,5 % vastauksista):

Käsiteltyjen tapausten määrä on laskenut salassapidon ja kirjausvelvollisuuden lisääntymisen myötä. 
Opiskelijahuollon puuttumiskynnys syrjäytymiskehitykseen on kasvanut.

Laki on heikentänyt mahdollisuuksia, tästä on tullut moitteita opiskelijoilta ja heidän huoltajiltaan. 
Asioiden hoito ei ole sujuvaa kun joudutaan noudattamaan tiukkaa normistoa.

Opetushenkilöstön tietoon asiat tulevat vasta, jos yksilöllinen ryhmä kootaan. Ongelmaa on ohjaa-
misessa, kynnys koota yksilöllinen ryhmä on korkea. Monella taholla voi olla opiskelijaa koskevia 
asioita käsitteillä, mutta tahot eivät tiedä toisistaan.

 ▪ Opiskelijan ja huoltajien huomioinnin sekä vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen 
(10,5 % vastauksista):

Opiskelijalla mahdollisuus vaikuttaa, ketä asiantuntijoita on paikalla.

 ▪ Lakisääteisyyden ja -velvoitteiden merkityksen esiin nostaminen (6,5 % vastauksista):

Laki velvoittaa.

 ▪ Työnjaon ja eri ryhmien toiminnan selkeytyminen, moniammatillisuuden lisäänty-
minen (5,6 % vastauksista):

Yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä monialaiset asiantuntijaryhmät ovat lain voimaantulon jälkeen 
selkeästi erotettu toisistaan.

 ▪ Salassapidon ja dokumentoinnin lisääntyminen (4,8 % vastauksista):

Ongelmatilanteiden ja sovittujen toimenpiteiden kirjaaminen on systematisoitunut.

 ▪ Muut vastaukset (12,2 % vastauksista):

Toiminta on ollut tehokasta pienellä paikkakunnalla jo ennen uuden lain voimaantuloa.

Lukio ei ole vielä järjestänyt monialaisia asiantuntijaryhmiä.
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6.3.7 Salassapitovelvollisuus ja tiedonsiirto

Lukioiden opiskeluhuoltoryhmän kyselyn yhdessä osiossa paneuduttiin salassapitovelvollisuuteen ja 
tiedonsiirtoon opiskeluhuollon näkökulmasta. Salassapitoon ja tiedonsiirtoon liittyvät kysymykset 
käsittelivät tiedonsiirtoa ja yleisesti salassapitoasioita sekä erityisesti nivelvaiheita. Opiskeluhuol-
toryhmät olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että salassapitoon ja tiedonsiirtoon liittyvät asiat ovat 
pysyneet samalla tasolla ennen ja jälkeen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon (kuvio 143). 
Noin 40 prosenttia ryhmistä koki salassapidon joko tehostuneen tai tehostuneen merkittävästi. Noin 
viidennes arvioi välttämättömien tiedonsiirtojen tehostuneen. Kahdeksan prosenttia ryhmistä oli 
puolestaan sitä mieltä, että opiskelijan tietojen siirtäminen oppilaitoksesta toiseen opiskelijan 
muuton yhteydessä sekä välttämättömien tietojen välittäminen opiskeluhuollon järjestämisessä 
ja toteuttamisessa ovat heikentyneet lain myötä.
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KUVIO 143. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus salassapitoon ja tiedonsiirtoon 
lukiokoulutuksessa (n = 185–202)

Ryhmät arvioivat myös salassapidon ja tiedonsiirron nykytilaa opiskeluhuollossa. Tulosten mukaan 
salassapitovelvoite täyttyi joko lähes aina tai aina (kuvio 144). Tiedonsiirto toteutui vaihtelevasti. 
Esimerkiksi opiskelijan muuton yhteydessä kuusi prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tiedot 
eivät siirry koskaan, noin viidennes vastaajista ilmoitti tietojen siirtyvän harvoin, neljännes melko 
usein, kolmannes lähes aina ja 14 prosenttia aina.
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KUVIO 144. Salassapidon ja tiedonsiirron toteutuminen lukiokoulutuksessa (n = 189–208)

Opiskeluhuoltoryhmistä 16 (7,4 %) vastasi tarkemmin tiedonsiirron ja salassapidon heikentymistä 
käsittelevään avoimeen kysymykseen. Kymmenessä vastauksessa mainittiin salassapitovelvollisuus 
ja lain rajoitukset (Salassapidon raja ei ole selkeä. Kukaan ei anna toisille tietoja ilman erillistä kysymistä, 
eikä aina tiedetä kenellä tietoja on ja keneltä pitäisi kysyä). Yhdessä vastauksessa muistutettiin siitä, 
että uudistuneet toimintatavat vaativat sopeutumisaikaa. Toinen vastaus puolestaan syvensi salassapi-
tovelvoitetta seuraamuksiin asti: Käsiteltyjen tapausten määrä on laskenut salassapidon ja kirjausvel-
vollisuuden lisääntymisen myötä. Opiskelijahuollon puuttumiskynnys syrjäytymiskehitykseen on kasvanut.

Oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät pohtivat myös nivelvaiheita opiskeluhuollon näkö-
kulmasta. Enemmistö (72,7 %) opiskeluhuoltoryhmistä oli sitä mieltä, että laki ei ole vaikuttanut 
nivelvaiheiden tiedonsiirtoon (kuvio 145). Noin viidennes ryhmistä koki tiedonsiirron tehostuneen, 
ja seitsemän prosentin mielestä se on heikentynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Noin 70 
prosenttia arvioi oppimispolun nivelvaiheiden tiedonsiirron nykytilan joko hyväksi tai erittäin 
hyväksi. Neljänneksen mielestä se oli kohtalaisella tasolla, ja kuusi prosenttia ilmaisi tiedonsiir-
ron toteutuneen huonosti. Tarkasteltaessa vastausten keskiarvoja (1–5: 1 = Erittäin huonosti,  
2 = Huonosti, 3 = Kohtalaisesti, 4 = Hyvin, 5 = Erittäin hyvin) havaittiin tiedonsiirron oppimis-
polun nivelvaiheissa toteutuvan selvästi paremmin (p < 0,001) pienissä oppilaitoksissa (ka 4,5) 
kuin isoissa (ka 3,5) ja keskikokoisissa (ka 3,8) oppilaitoksissa. 



282

Huonosti 
6 % 

 
Kohtalaisesti 

24 % 

 Hyvin 
41 % 

 Erittäin hyvin 
29 % 

 
Heikentynyt 

7 % 

 Pysynyt 
ennallaan 

73 % 

 
Tehostunut 

19 % 

 Tehostunut 
merkittävästi 

1 % 

KUVIO 145. Tiedonsiirto oppimispolun nivelvaiheissa – toteutuminen (vasen, n = 208) sekä 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuoma muutos (oikea, n = 209) lukiokoulutuksessa

Lukioiden oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä 157 (73,0 %) kertoi tarkemmin op-
pimispolun nivelvaiheissa toteutuneesta yhteistyöstä. Suurin osa (41,4 %) vastauksista liittyi 
tietojen vaihtamiseen ja tavanomaisiin siirtopalavereihin. Jonkin verran (15,7 %) oli järjestetty 
opinto-ohjaajien palavereja sekä kyselyjä perusasteelta lukioon siirtyville opiskelijoille (11,9 %). 
Noin viidessä prosentissa vastauksista nostettiin esille huoltajan roolin merkitys nivelvaiheen 
yhteistyössä. Huoltajat voivat olla mukana esimerkiksi yksittäistä opiskelijaa koskevissa siir-
topalavereissa tai heidän tulee täyttää lomakkeita opiskelijasta. Oppimispolun nivelvaiheiden 
yhteistyötä käsittelevät vastaukset ryhmiteltiin seuraavasti:

 ▪ Konsultaatio, tietojen vaihtaminen, siirtopalaverit (41,4 % vastauksista):

Perusasteen sidosryhmille lähetetään kesäkuussa lukioon valittujen opiskelijoiden nimet. Elokuussa 
käytävissä tiedonsiirtopalavereissa käydään läpi niiden opiskelijoiden tukitarpeet, jotka ovat antaneet 
tiedonsiirtoluvan.

 ▪ Opinto-ohjaajien palaverit (15,7 % vastauksista):

Opinto-ohjaajilla on aktiivista tietojen vaihtoa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

 ▪ Tiedonkeruu, testit, kyselyt, lausunnot, seuranta, lomakkeet (11,9 % vastauksista):

Kyselylomake kaikille perusasteelta lukioon siirtyville.
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 ▪ Huoltajien osallisuus (5,2 % vastauksista):

Saattaen vaihtaen palavereja; lomake huoltajille.

 ▪ Tutustumiskäynnit, ryhmäyttäminen (2,9 % vastauksista):

Tutustumispäivä lukioon, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoon.

 ▪ Muut vastaukset (22,9 % vastauksista):

Yläkoulu toimii samassa kiinteistössä ja on yhteiset opettajat, joten tilanne on ihanteellinen nivel-
vaiheen näkökulmasta.

Lukiosta valmistuneiden mielenterveysongelmaisten opiskelijoiden ohjaaminen tarvittaviin palveluihin.

Muista kunnista tulevien opiskelijoiden kohdalla tieto välittyy huonommin.

Opiskeluhuoltoryhmistä 38 (17,7 %) pohti muutoksia, joita nivelvaiheiden yhteistyökäytänteisiin 
on tehty oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen. Muutoksista enemmistö (29,3 %) 
käsitteli nivelvaiheiden yhteistyön tiivistämistä, tarkentamista, suunnitelmallisuuden lisäämistä, 
aktiivisempaa otetta ja tehostamista (esim. Samarbetet har blivit mer strukturerat). Noin 16 prosent-
tia ryhmistä mainitsi nivelvaiheyhteistyöhön kehitetyistä lomakkeista ja opiskelijaseurannasta 
(mm. Siirtovaiheen lomakkeisto on uusittu). Lisäksi vastauksissa tuotiin esille tiedonsiirtopalaverit 
sekä opiskelijoiden ja huoltajien kuulemisen lisääntyminen. Noin 11 prosenttia vastaajista totesi, 
että lain myötä tietoa on siirtynyt entistä vähemmän. 

6.4 Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus ja henkilöstön riittävyys

Saatavuus 

Lukioiden oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät arvioivat myös oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain vaikutuksia opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuteen ja henkilöstön riittävyyteen. Ryh-
mät arvioivat yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden pääsääntöisesti pysyneen 
ennallaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon myötä (kuvio 146). Hieman vajaa puolet 
(43,4–44,1 %) vastaajista ilmaisi kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuuden parantuneen. 
Muutama prosentti (kysymyksestä riippuen 3,4–8,3 %) vastaajista oli sitä mieltä, että eri palvelujen 
saatavuus oli heikentynyt oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä.
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KUVIO 146. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutus yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden 
saatavuuteen lukiossa (n = 200–207)

Oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä 28 (13,0 %) arvioi tarkemmin syitä yksilökohtaisten 
opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden heikentymiseen. Yli puolet (52,8 %) vastauksista koh-
distui henkilöstöresursseihin, opiskeluhuoltohenkilöstön vaihtuvuuteen ja suureen työmäärään 
(Psykologipalveluja ei ole tarjolla riittävästi). Noin 17 prosenttia vastauksista käsitteli opiskeluhuol-
tohenkilöstön hajaantumista useisiin toimipisteisiin (Kuraattorilla on enemmän vastuukouluja). 
Vastauksissa mainittiin myös säästöt ja niukentuneet resurssit (13,9 % vastauksista), kasvanut 
oppilasmäärä, opiskeluhuoltopalveluiden kysynnän kasvu ja opiskelijoiden lisääntyneet ongelmat 
(11,1 % vastauksista) sekä opiskeluhuoltopalveluiden ulkoistaminen, sote-uudistus ja palveluiden 
keskittäminen kaupunkeihin (5,6 % vastauksista). Edellä mainittuja seikkoja tiivistää osin erään 
opiskeluhuoltoryhmän vastaus: Yleinen taloustilanne on vaikeutunut. Opiskelijoiden psyykkinen hyvin-
vointi vaatii entistä enemmän työtä, mikä kuormittaa opiskeluhuoltoa.

Opiskeluhuoltoryhmät arvioivat myös yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden 
kuraattoreiden, terveydenhoitajien ja psykologien osalta pääsääntöisesti joko hyväksi tai erittäin 
hyväksi. Kaksi viidesosaa ryhmistä koki psykologipalveluiden saatavuuden olevan joko kohtalaista 
tai huonoa tai erittäin huonoa. Lääkäripalveluiden saatavuus hajaantui vastauksissa siten, että 40 
prosenttia opiskeluhuoltoryhmistä arvioi sen joko hyväksi tai erittäin hyväksi, 40 prosenttia koh-
talaiseksi ja 20 prosenttia joko huonoksi tai erittäin huonoksi (kuvio 147). Yksilökohtaisten opiske-
luhuoltopalveluiden saatavuutta tarkasteltiin taustamuuttujittain. Vastausten keskiarvojen (1–5:  
1 = Erittäin huono, 2 = Huono, 3 = Kohtalainen, 4 = Hyvä, 5 = Erittäin hyvä) tarkastelu osoitti, että 
lääkäripalveluiden saatavuus oli taajaan asutuissa (ka 3,5) ja maaseutumaisissa (ka 3,4) kunnissa 
parempaa (p < 0,001) kuin kaupunkimaisissa kunnissa (ka 2,9). Koulun koon mukaan tarkastel-
tuna lääkäripalveluita oli parhaiten saatavilla pienissä (ka 3,4) ja keskikokoisissa (ka 3,3) lukioissa 
suuriin lukioihin (ka 2,7) verrattuna. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001).



285

20 

13 

2 

6 

40 

27 

22 

15 

40 

60 

76 

79 

0 20 40 60 80 100 

Lääkäri  

 Psykologi  

 Terveydenhoitaja  

 Kuraattori  

% 

Erittäin huono / Huono Kohtalainen Hyvä / Erittäin hyvä 

KUVIO 147. Yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus lukiossa (n = 195–206)

Ryhmät arvioivat myös yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden tarvetta. Terveydenhoitajapal-
veluiden tarve koettiin pääosin joko suureksi tai erittäin suureksi. Psykologi- ja kuraattoripalveluiden 
tarve vaihteli vastauksissa: noin kaksi viidesosaa ryhmistä koki tarpeen joko suureksi tai erittäin 
suureksi, hieman alle puolet tai puolet kohtalaiseksi ja noin kymmenesosa joko vähäiseksi tai erittäin 
vähäiseksi (kuvio 148). Lääkäripalveluiden tarve koettiin vähäisimmäksi. Vastausten keskiarvoja (1–5: 
1 = Erittäin vähäinen, 2 = Vähäinen, 3 = Kohtalainen, 4 = Suuri, 5 = Erittäin suuri) tarkasteltaessa 
havaittiin, että lääkäripalveluja tarvittiin enemmän isoissa oppilaitoksissa (ka 3,8) keskisuuriin  
(ka 3,2) ja pieniin oppilaitoksiin (ka 2,8) nähden.

Kuraattoripalveluiden tarve oli myös suurempi isoissa lukioissa (ka 3,9) keskisuuriin (ka 3,4) ja 
pieniin lukioihin (ka 3,0) verrattuna. Sama suuntaus havaittiin myös terveydenhoitajapalveluiden 
tarkastelussa (isot lukiot ka 4,1, keskisuuret lukiot ka 3,8 ja pienet lukiot ka 3,4). Myös psykolo-
gipalveluiden tarpeessa havaittiin eroa kuntamuotojen sekä myös oppilaitoksen koon mukaan. 
Psykologipalveluita tarvittiin enemmän suurissa lukioissa (ka 4,1) keskisuuriin (ka 3,5) tai pieniin 
(ka 2,9) lukioihin verrattuna. Kaupunkimaisissa kunnissa (ka 3,7) psykologipalveluiden tarve 
koettiin taajaan asuttuja (ka 3,3) ja maaseutumaisia (ka 3,0) kuntia suuremmaksi (p < 0,001).
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KUVIO 148. Yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden tarve lukiossa (n = 198–210)

Riittävyys

Lukioiden oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä hieman reilu viidennes arvioi kuraatto-
reiden määrän opiskelijoiden tarpeisiin nähden erittäin hyväksi, ja hieman yli 40 prosenttia hyväksi. 
Neljäsosa vastaajista koki kuraattoreiden mitoituksen kohtalaiseksi ja kymmenesosa joko melko tai 
täysin riittämättömäksi. Terveydenhoitajien mitoitus suhteessa opiskelijoiden tarpeisiin ilmoitettiin 
lähes samankaltaiseksi kuin kuraattoreiden mitoitus (kuvio 149). Hieman vajaa puolet (47,8 %) 
ryhmistä oli sitä mieltä, että psykologien mitoitus opiskelijoiden tarpeisiin nähden on joko hyvällä 
tai erittäin hyvällä tasolla. Noin kolmannes koki psykologien mitoituksen kohtalaiseksi ja reilu vii-
dennes joko melko tai täysin riittämättömäksi. Lääkäreiden mitoitus opiskelijoiden tarpeisiin nähden 
arvioitiin heikommaksi kuin kuraattoreiden, terveydenhoitajien ja psykologien.

Enemmistö opiskeluhuoltoryhmistä arvioi opiskeluhuoltopalveluiden mitoituksen opiskelijoiden 
tarpeisiin nähden pysyneen pääsääntöisesti samalla tasolla kuin ennen oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
voimaantuloa (Pysynyt ennallaan -vastakset: psykologi 56,5 %, kuraattori 57,5 %, terveydenhoitaja 
86,9 % ja lääkäri 89,5 %). Osa ryhmistä koki kuraattoreiden riittävyyden opiskelijoiden tarpeisiin 
nähden joko parantuneen (26,0 %) tai parantuneen merkittävästi (13,5 %). Oppilas- ja opiskelijahuol-
tolailla nähtiin olleen vaikutusta myös psykologimääriin, sillä opiskeluhuoltoryhmät ilmoittivat 
psykologipalveluiden riittävyyden joko parantuneen (27,5 %) tai parantuneen merkittävästi (9,5 %) 
lain myötä. 
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KUVIO 149. Opiskeluhuoltohenkilöstön mitoitus suhteessa opiskelijoiden tarpeisiin lukion 
oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuollossa (n = 196–209)

Hieman vajaa kolmannes (30,2 %, n = 65) oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä pohti 
henkilöstön riittävyyteen liittyviä haasteita. Reilu viidesosa vastauksista (22,8 %) käsitteli psy-
kologipalveluiden riittämättömyyttä. Lähes saman verran (21,8 %) oli vastauksia, joissa tuotiin 
esille yleisesti resurssipula, henkilöstön vaihtuvuus sekä henkilöstöllä olevat useat toimipisteet. 
Vastauksista 17 prosenttia käsitteli haasteita lääkäripalveluiden saatavuudessa, ja noin 15 pro-
senttia mainitsi haasteita kuraattoripalveluiden riittävyydessä. Terveydenhoitajien osalta vastaava 
osuus oli hieman vajaa kymmenen prosenttia (8,9 %). Neljästä kuuteen prosenttia vastauksista 
liittyi aikapulaan sekä opiskelijoiden lisääntyneisiin ongelmiin. Henkilöstöön liittyvät haasteet 
luokiteltiin seuraavasti:

 ▪ Psykologipalveluiden riittämättömyys (22,8 % vastauksista):

Psykologin virkaa ei ole saatu täytettyä kuin lyhyiksi ajoiksi kerrallaan. Psykologeja ei ole tarpeeksi, 
jotta auki olevat virat saataisiin täytettyä!

 ▪ Yleisesti resurssipula, henkilöstöongelma, useat toimipisteet (21,8 % vastauksista):

Liian paljon opiskelijoita yhden työntekijän vastuulla, työntekijöillä muita tehtäviä perustyön ohella 
– esim. terveydenhoitaja jokaisena päivänä viikosta eri työpisteessä äitiysneuvolassa, alakoulussa, 
yläkoulussa, lukiossa... ja psykologi kaikkien toisen asteen kuraattorien ja psykologien tiimivastaava, 
mitä ei ole millään tavalla huomioitu opiskelijamäärissä, sijaista ei välttämättä tule, jos perustyön-
tekijä on sairaana, jolloin työ ruuhkautuu entisestään
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 ▪ Lääkäripalveluiden riittämättömyys (16,7 % vastauksista):

Koululääkäritoiminta. Nuorten vastaanottoryhmässä (psyykkiset ongelmat) on lääkäri, mutta lää-
kärintarkastuksiin ei juuri ole mahdollisuutta muutoin kuin terveydenhoitajan yksittäistapauksissa 
varatessa aikaa muutamia kertoja lukukaudessa.

 ▪ Kuraattoripalveluiden riittämättömyys (14,9 % vastauksista):

Kuratorns otillräcklighet påverkas av bl.a.: Kuratorns professionella arbete har mycket gått ut på 
aktivt uppsökande, tidigt ingripande och lågtröskelmottagning. Det här är ibland viktigare att ha 
tid för, än enbart tänka på att de som ber om kontakt ska få det tillräckligt snabbt (enligt lagens 
gränser). Då får ofta de välmotiverade studerandena hjälp, de som har större möjligheter att få hjälp 
förr eller senare. För aktivt uppsökande arbete behövs mycket tid. Det gäller att försöka nå dem som 
INTE är så motiverade, de som är mera osynliga, de som lätt uteblir, de som väcker omgivningens 
ångest för att de verkar må så dåligt, men inte ’får’ någon hjälp. Aktivt uppsökande, förebyggande 
skolkuratorsarbete tar väldigt mycket tid, men är just det som förebygger de största (och dyraste) 
problemen. Det kan rädda liv. Därför bedömer kurator ofta att individuellt (förebyggande och ingripande) 
studerandevårdsarbete behöver prioriteras framom generellt studerandevårdsarbete. Det borde finnas 
andra yrkesgrupper som koncentrerar sig mera på generellt inriktad studerandevård, medan skolans 
socialarbetare kan koncentrera sig mera på klientarbete. Allt fler studerande med stora och komplexa 
problem, det finns endast tid till minimi och det lagen kräver men ger en känsla av att inte räcka till, 
inte hinna med uppsökande arbete. Det är svårt för studernade att komma och be om hjälp.

 ▪ Terveydenhoitajapalveluiden riittämättömyys (8,9 % vastauksista):

Terveydenhoitajaresurssi liian pieni ja vaihtuvuus suuri.

 ▪ Aikapula (5,9 % vastauksista):

Opiskeluhuoltohenkilökunnalla on pulaa yhteisestä suunnittelu- ja kehittämisajasta.

 ▪ Jonojen kasvaminen, lisääntyneet ongelmat (5,0 % vastauksista):

Liian suuri opiskelijamäärä. Nykyään melko paljon moniongelmaisia tapauksia.

 ▪ Muut ongelmat (4,0 % vastauksista):

Mera dokumentation, pappersarbetet sväljer mera tid

Lukioiden opiskeluhuoltoryhmät arvioivat myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomia 
muutoksia opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuteen liittyvissä erityistarpeissa. Ryhmät näkivät, että 
erityistarpeiden huomioon ottaminen oli pääsääntöisesti pysynyt ennallaan (kysymyksestä riippuen 
ennallaan pysymisen vastausvaihtoehdon oli valinnut 76,2–98,0 % ryhmistä). Noin neljännes arvioi 
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden palvelujen saatavuuden tehostuneen. Vajaan viidenneksen 
mielestä opiskeluhuollon palvelujen saatavuus oli tehostunut niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden 
äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. 
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Opiskeluhuoltoryhmistä 58 (27,0 %) pohti erityistarpeita, joita opiskeluhuollon palveluiden 
saatavuudessa on ilmennyt. Esiin nostettiin useimmin resurssit ja yleisesti palveluiden saatavuus 
sekä yksilölliset palvelutarpeet ja erikoissairaanhoidon palveluiden tarve. Lukioiden oppilaitos-
kohtaisten opiskeluhuoltoryhmien vastaukset opiskelijoiden erityistarpeista jaoteltiin kuuteen 
kategoriaan seuraavasti:

 ▪ Henkilöstöresurssit, resurssit yleensä ja palvelujen saatavuus (34,2 % vastauksista):

Keväisin psykologin palveluja tarvitaan enemmän kuin syksyisin.

 ▪ Yksilölliset palvelutarpeet ja tarve erikoissairaanhoidon palveluille (26,0 % vastauksista):

Paljon tarvetta erilaisten psyykkisten oireiden hoitoon: ahdistuneisuutta, itsetuhoisuutta, päihdeongel-
mia, seksuaalisen identiteetin epäselvyyttä, stressiä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, syömishäiriöitä, 
arjen hallintaan ja elämäntaitoihin liittyviä ongelmia. Näihin on vastattu miekkari- (=koulun psy-
kiatrinen sairaanhoitaja), kuraattori- ja psykologipalveluilla. Paikalliset päihdepalvelut alaikäisille 
puuttuvat edelleen.

 ▪ Maahanmuuttajien ja turvapaikan hakijoiden tarpeet (17,8 % vastauksista):

Joskus ei tiedetä, onko maahanmuuttajaopiskelijan opiskeluvaikeuksien taustalla kielivaikeudet vai 
oppimisvaikeudet vai muut asiat. Opiskeluhuollon palveluiden järjestämisessä ollaan siis tilanteessa, 
että oppimisvaikeuksia ei voida sulkea pois. Joskus tarvitaan tulkkia opiskeluhuollon palveluissa, 
erityisesti huoltajien kanssa järjestetyissä tapaamisissa, eikä aina voida silti olla varmoja, onko asiat 
ymmärretty oikein.

 ▪ Tarve testauksille (4,1 % vastauksista):

Lukitutkimusten tekeminen.

 ▪ Tarve akuuttiin apuun ja hoitojonojen lyhentämiseen (1,4 % vastauksista):

Erityispalveluiden välittömän saatavuuden tarve esim. lääkäri, psykologi ei ole toteutunut.

 ▪ Muut vastaukset (16,5 % vastauksista):

Yksilöllisiä opinto- ja hoitopolkujen yhdistämistä.

Opiskeluhuoltoryhmät pohtivat myös opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuteen liittyvien eri-
tyistarpeiden nykytilaa. Erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla nähtiin erityistarpeita olevan 
pääsääntöisesti joko jonkin verran (45,7 %), vähän (27,9 %) tai paljon (14,2 %). Opiskelijoilla, joiden 
äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, erityistarpeita oli tavallisimmin vähän (33,5 %) tai 
jonkin verran (34,1 %). Ei lainkaan -vaihtoehdon oli valinnut neljännes (25,4 %) vastaajista.
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Opiskelijan oikeuksien toteutuminen

Opiskeluhuoltoryhmät arvioivat myös opiskelijoiden lain mukaisten oikeuksien toteutumista 
opiskeluhuollossa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa mainitut opiskelijoiden oikeudet toteutuivat 
opiskeluhuoltoryhmien mukaan pääsääntöisesti joko lähes aina tai aina (kuvio 150). Tosin lähes 
jokaisesta tarkasteltavasta toteutumiskohteesta osa opiskeluhuoltoryhmistä (kysymyksestä riip-
puen 1,4–5,7 %) oli sitä mieltä, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa mainitut ohjeelliset määräajat 
tai muut vaateet toteutuvat joko harvoin tai ei koskaan. 
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KUVIO 150. Lukioiden oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien näkemys oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa mainittujen määräaikojen ja muiden vaateiden toteutumisesta  
(n = 205–210)
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6.5 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikuttavuus

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja hallituksen esityksen (HE 67/2013 vp) pohjalta laadittiin ky-
symyspatteristo lain tavoitelluista vaikutuksista. Kysymykset kohdennettiin oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain tuomiin vaikutuksiin yhteiskunnan, viranomaisten, lasten ja nuorten, oppilaitosten 
toiminnan, palveluiden saatavuuden ja riittävyyden sekä yleisesti opiskeluhuollon kokonaisuu-
den kannalta. Lukioiden oppilaitoskohtaisia opiskeluhuoltoryhmiä pyydettiin arvioimaan lain 
vaikutuksia opiskeluhuoltoon viisiportaisella Likert-asteikolla (ovatko he samaa tai eri mieltä 
esitetyistä väittämistä).

6.5.1 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Lukioiden opiskeluhuoltoryhmistä noin 70 prosenttia koki, että laki on selkeyttänyt opiskeluhuollon 
eri toimijoiden vastuita (kuvio 151). Noin 60 prosenttia ryhmistä arvioi lain jäsentäneen opiske-
luhuollon toimintaa. Myös opiskeluhuollon painopisteen katsottiin pääsääntöisesti siirtyneen 
varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Lisäksi opiskeluhuollon johtamisen ja 
koordinoinnin koettiin selkeytyneen. Sen sijaan viranomaisten yhteistyöhön ja tiedonsiirtoon 
liittyvissä väittämissä viidennes, jopa 46 prosenttia, vastaajista oli sitä mieltä, että tiedonsaanti ja 
yhteistyö eri tahojen välillä ei ole tehostunut lain myötä.
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KUVIO 151. Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain vaikutuksista viranomaisten toimintaan (n = 207–211)

6.5.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Kaksi kolmasosaa ryhmistä koki oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötävaikuttaneen opiskeluhuollon 
monialaisuuteen, ja hieman yli 60 prosenttia ryhmistä ilmaisi opiskeluhuoltotyön tehostuneen 
(kuvio 152). Ryhmistä 84 prosenttia oli sitä mieltä, että laki ei ole vähentänyt opiskelijoiden mie-
lenterveyspalveluiden tarvetta. Myöskään sosiaalipalveluiden tarpeiden ei koettu vähentyneen 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä.

Tarkasteltaessa vaikutuksia taustamuuttujittain (keskiarvotarkastelu: 1 = Täysin eri mieltä,  
2 = Osittain eri mieltä, 3 = Ei samaa eikä eri mieltä, 4 = Osittain samaa mieltä, 5 = Täysin samaa 
mieltä) havaittiin, että isoissa lukioissa (ka 1,3) mielenterveyspalveluiden tarpeen vähentyminen 
on ollut vähäisempää (p < 0,001) kuin keskikokoissa (ka 1,7) ja pienissä (ka 2,1) lukioissa. Sama 
suuntaus havaittiin, kun vertailtiin vastauksia kuntamuotojen kesken. Mielenterveyspalveluiden 
tarpeen koettiin vähentyneen kaupunkimaisissa kunnissa (ka 1,5) harvemmin kuin taajaan asu-
tuissa (ka 1,8) ja maaseutumaisissa (ka 2,0) kunnissa. Kuntamuotojen osalta linja oli sama myös 
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lastensuojelun tarpeen vähenemisessä (p < 0,001: kaupunkimaiset kunnat ka 2,3, taajaan asutut 
kunnat ka 2,5 ja maaseutumaiset kunnat ka 2,8) sekä sosiaalipalvelujen tarpeen vähenemisessä 
(p < 0,001) kaupunkimaisten (ka 1,9) ja maaseutumaisten (ka 2,5) kuntien kesken.
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KUVIO 152. Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain yhteiskunnallisista vaikutuksista (n = 207–210)

6.5.3 Vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä 76 prosenttia oli sitä mieltä, että nuorten vaiku-
tusmahdollisuudet lukiossa ovat parantuneet oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Ryhmistä 
70 prosenttia koki opiskeluhuollon tukevan perheiden tekemää kasvatustyötä (kuvio 153). Kaksi 
kolmasosaa ryhmistä oli puolestaan sitä mieltä, että laki lisäsi opiskelijoiden osallisuutta lukioiden 
yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä opiskelijoiden 
hyvinvointia käsittelevissä kysymyksissä vastaukset jakautuivat: hieman reilu kolmannes allekir-
joitti väittämät ja noin viidennes ryhmistä oli väittämien kanssa joko osittain tai täysin eri mieltä. 
Hieman yli 40 prosenttia ryhmistä ei osannut sanoa selkeää näkemystä siihen, onko opiskeli-
joiden hyvinvointi parantunut tai onko opiskeluhuoltoon liittyvä yhteistyö lisääntynyt kodin ja 
oppilaitoksen kesken oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksesta.
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KUVIO 153. Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain vaikutuksista nuoriin (n = 208–210)

6.5.4 Vaikutukset opiskeluhuollon kokonaisuuteen

Oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät totesivat oppilas- ja opiskelijahuoltolain pääsääntöi-
sesti parantaneen opiskelijoiden tietosuojaa ja lisänneen opiskeluhuoltotyön suunnitelmallisuutta 
(kuvio 154). Lisäksi ryhmistä enemmistö koki opiskeluhuollon henkilötietoja käsittelevät sään-
nökset ja opiskeluhuoltokertomusten kirjaamiskäytänteet selkeiksi. Tosin vastauksissa ilmeni 
vaihtelevuutta. Ryhmistä viidesosa oli sitä mieltä, että laki ei ole selkeyttänyt opiskeluhuollon 
kirjaamiskäytänteitä tai käsitteitä. Noin kolmannes ryhmistä oli joko eri mieltä tai täysin eri mieltä 
väittämän ”Opiskeluhuoltorekisterit ovat tulleet toimivammiksi” kanssa. Ryhmistä 40 prosenttia 
ei puolestaan osannut sanoa kantaansa kyseiseen väittämään.
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KUVIO 154. Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain vaikutuksista opiskeluhuollon kokonaisuuteen (n = 208–210)

Opiskeluhuoltoryhmistä 38 (17,7 %) pohti tarkemmin opiskeluhuoltorekistereiden käyttöön 
liittyviä ongelmia. Lähes puolet ryhmistä (48,1 %) mainitsi sähköisen järjestelmän ja yhtenäisen 
rekisterin puuttumisesta. Vastauksista hieman vajaassa viidenneksessä (17,3 %) mainittiin rekisterin 
pitoon liittyvät käytänteet luotettavuusongelmineen. Ryhmien vastaukset opiskeluhuoltorekis-
teriongelmissa jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Sähköisen järjestelmän, arkistoinnin tai yhtenäisen rekisterin puuttuminen (48,1 % 
vastauksista):

Ei ole olemassa yhteistä sähköistä rekisteriä, johon koko opiskeluhuoltohenkilöstöllä hallinnonalasta 
riippumatta olisi pääsy. Tuplatyötä toisaalta kuitenkin, kun esimerkiksi kuraattori kirjaa omaan 
asiakasrekisteriin sähköisesti, mutta myös paperille silloin, kun koolla on monialainen asiantunti-
jaryhmä.

 ▪ Rekisterin pitoon liittyvät käytänteet, luotettavuusongelma (17,3 % vastauksista):

Hallinto-ohjelmatuottajan sähköinen rekisteröintityökalu ei edelleenkään täytä lain kirjainta, mihin 
siis kirjataan koulun tasolla esim. opojen kirjaukset?

 ▪ Ohjeistuksen puuttuminen, erilaiset käytänteet (11,6 % vastauksista):

Laissa ei ole riittävän selkeästi esitetty ja selostettu kirjaamismenettelyiden käytänteitä.
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 ▪ Asiakirjojen laatimisongelmat, kirjaamisongelmat, useat kirjaamispaikat (7,7 % vas-
tauksista):

Kankeat ja vaikeasti käytettävät järjestelmät johtavat siihen, että rekistereitä ei käytetä. Ja lisäksi 
syntyy ns. varjorekistereitä eri toimijoiden omaan käyttöön.

 ▪ Tiedonkulun, tietosuojan, tietohallinnan tai arkistoinnin ongelmat (3,8 % vastauksista):

Kirjaamisvastuut, tietojen siirto ja arkistointi...

 ▪ Muut vastaukset (11,5 % vastauksista):

Työ on vielä kesken.

6.5.5 Vaikutukset oppilaitoksen toimintaan

Reilu neljä viidesosaa opiskeluhuoltoryhmistä oli sitä mieltä, että opiskeluhuolto tukee pääsääntöi-
sesti opettajien tekemää kasvatus- ja opetustyötä (kuvio 155). Opiskeluhuoltoryhmistä 64 prosenttia 
koki, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut kuraattoreiden läsnäoloa yhteisöllisessä 
opiskeluhuollossa. Ryhmistä hieman yli puolet (52,9 %) arvioi, että opettajat mieltävät opiskelu-
huoltotyön osaksi perustyötään. Lähes saman verran ryhmistä (51,4 %) ilmoitti, että oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki on tehostanut psykologien läsnäoloa yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Tosin 
neljännes vastaajista ei allekirjoittanut kahta jälkimmäistä näkemystä.

Ryhmistä 40 prosenttia oli sitä mieltä, että laki ei ole vähentänyt opiskeluhuollon korjaavia toi-
menpiteitä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutusten arviointi oppilaitoksen toimintaan oli 
osalle ryhmistä haasteellista, sillä usean väittämän kohdalla ryhmät eivät osanneet sanoa kantaansa 
kysyttyyn asiaan, vaan olivat valinneet vastausvaihtoehdon Ei samaa eikä eri mieltä. Vastaukset 
myös hajaantuivat jonkin verran lähes kaikissa väittämissä. 
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KUVIO 155. Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain vaikutuksista oppilaitosten toimintaan (n = 208–210)

6.5.6 Vaikutukset opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuteen ja riittävyyteen

Lukioiden oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä 82 prosenttia oli joko osittain tai täysin 
samaa mieltä, että opiskelijat saavat opiskeluhuoltopalvelut lain asettamien määräaikojen puitteissa 
(kuvio 156). Enemmistö vastaajista koki opiskelijoiden avunsaannin helpottuneen, opiskeluhuol-
topalveluiden saatavuuden parantuneen ja varhaisen tuen turvaamisen parantuneen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain myötä. Yli 40 prosenttia opiskeluhuoltoryhmistä ei osannut ottaa kantaa, onko 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki vaikuttanut lähipalveluperiaatteen toteutumisen paranemiseen tai 
opiskeluhuoltopalveluiden laadun yhdenvertaistumiseen.
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KUVIO 156. Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain vaikutuksista opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuteen ja riittävyyteen  
(n = 208–209)

6.5.7 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myönteiset vaikutukset

Lukioiden oppilaitoskohtaisia opiskeluhuoltoryhmiä pyydettiin mainitsemaan kolme keskeisintä 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain myönteistä vaikutusta oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmän toi-
mintaan tai sen toteuttamiseen. Ryhmistä 161 (74,9 %) vastasi kysymykseen. Noin neljäsosassa 
(24,5 %) vastauksista nostettiin esille yhteistyön, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tehostuminen. 
Viidennes vastaajista mainitsi käytänteiden selkeyttämisen, suunnitelmallisuuden, kehittämisen 
sekä seurannan ja arvioinnin lisääntymisen. Vastaukset oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan 
tuomiin myönteisiin vaikutuksiin ryhmiteltiin seuraavasti:

 ▪ Yhteistyön, osallisuuden, moniammatillisuuden, yhteisöllisyyden lisääntyminen 
(24,5 % vastauksista):

Yhteisöllisyys ollut koulun painopisteenä jo ennen lain voimaantuloa, mutta laki toiminut vipuvoimana 
asian edistämiseksi edelleen.

 ▪ Toiminnan yhdenmukaistuminen, selkeytyminen, suunnitelmallisuuden lisääntyminen, 
seurannan ja arvioinnin kehittäminen, työnjaon tehostuminen (21,0 % vastauksista):

Systematik, regelbundenhet, utvärdering.
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 ▪ Saatavuuden, resurssien paraneminen (14,4 % vastauksista):

Kuraattoripalvelujen saaminen. Psykologiresurssit kasvoivat.

 ▪ Suunnitelmien, velvoitteiden, normien, salassapidon, dokumentoinnin, ohjeistusten 
ja tiedonsiirron tehostuminen (12,1 % vastauksista):

Määräajat avun saannille. Muuten meillä on opiskeluhuolto ollut jo vuosia hyvässä kuosissa.

 ▪ Yksilökohtaisen opiskeluhuollon, opiskelijoiden oikeuksien huomioon ottamisen 
tehostuminen (11,3 % vastauksista):

Yksilöllinen oppilashuolto: laki selkeytti periaatteet hyvin ja toimii käytännössä hyvin.

 ▪ Ennaltaehkäisevän näkökulman, varhaisen puuttumisen terävöityminen (7,0 % vas-
tauksista):

Mahdollisimman aikainen puuttuminen opiskelijoiden ongelmiin, kokonaisvaltainen auttaminen, 
oikeat jatkotoimenpiteet.

 ▪ Opiskeluhuollon painoarvon, näkyvyyden, tietoisuuden lisääntyminen (6,5 % vas-
tauksista):

Opiskeluhuollon merkitys on vahvistunut lukiossa. Lisääntynyt ymmärrys että opiskeluhuolto kuuluu 
kaikille koulun työntekijöille.

 ▪ Muut vastaukset (3,2 % vastauksista):

Koulun viihtyvyyden kehittäminen. 
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6.6 Opiskeluhuollon seuranta ja arviointi

Lukioiden oppilaitoskohtaisilta opiskeluhuoltoryhmiltä tiedusteltiin myös, missä määrin he 
hyödyntävät valtakunnallista tai paikallista vertailutietoa opiskeluhuoltotyössään. Lähes 90 pro-
senttia ryhmistä (n = 188) mainitsi osallistuvansa johonkin valtakunnalliseen seurantaan (esim. 
THL:n Kouluterveyskysely, TEA-viisari tai Koulujen hyvinvointiprofiili) ja myös hyödyntävänsä 
arvioinnista saatavaa tietoa. Paikallisiin seurantoihin (mm. opiskeluympäristön terveellisyyden 
ja turvallisuuden tarkastukset) osallistumisesta ja siitä saatavan tiedon hyödyntämisestä mainitsi 
noin 80 prosenttia opiskeluhuoltoryhmistä. Erilaisiin tyytyväisyyskyselyihin ja itsearviointeihin 
ilmoitti osallistuvansa ja niistä saatuja tietoja hyödyntävänsä noin 84 prosenttia ryhmistä. Lukioi-
den oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät olivat pääsääntöisesti (kysymyksestä riippuen 
75,0–80,6 %) sitä mieltä, että erilaiset valtakunnalliset ja paikalliset seurannat, tyytyväisyyskyselyt, 
itsearvioinnit sekä muut seurantamenetelmät soveltuvat joko hyvin tai erittäin hyvin opiskeluhuol-
lon käyttöön. Lukioiden opiskeluhuoltoryhmien (67,9 %, n = 146) näkökulmasta tärkeimpiä 
opiskeluhuollon indikaattoreita ja vertailutietoja olivat seuraavat:

 ▪ Paikalliset seurannat, palvelujen saatavuuden ja tuen tarpeen arvioinnit, itsearvioinnit, 
asiakaskyselyt ja palautteet, palvelujen käyttöaste (36,1 % vastauksista)

 ▪ Kouluterveyskysely, koulujen hyvinvointiprofiili (32,5 % vastauksista)

 ▪ Poissaolot, keskeyttämiset, jatko-opintoihin pääsy, opintojen eteneminen (7,2 % vas-
tauksista)

 ▪ Terveystarkastukset (4,0 % vastauksista)

 ▪ TEA-viisari (1,4 % vastauksista)

 ▪ Kustannukset, aikarajaseurannat (0,7 % vastauksista)

 ▪ Muut vastaukset (18,1 % vastauksista):

Työilmapiiri ja osallisuus, koulutyön kuormittavuus, koettu terveys.

Ihmissuhteet, jaksaminen, viihtyvyys.

Motivaatio, uupumus, elämänhallinta.

Lukioiden opiskeluhuoltoryhmät arvioivat myös, miten valtakunnallinen ohjaus (esim. OPH ja 
THL) on tukenut oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa käytännössä. Enin osa (54,5 %) 
ryhmistä arvioi tuen kohtalaiselle tasolle (kuvio 157). Opiskeluhuoltoryhmistä noin 15 prosenttia 
oli sitä mieltä, että valtakunnallinen ohjaus oli tukenut huonosti oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
toimeenpanoa. Kolme prosenttia kallistui erittäin huonosti -vaihtoehdon puoleen. Reilu neljäsosa 
ryhmistä arvioi valtakunnallisen ohjauksen joko hyvälle tai erittäin hyvälle tasolle.
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KUVIO 157. Valtakunnallisen ohjauksen tuki lukion opiskeluhuoltotyölle oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain toimeenpanossa (n = 189)

Hieman reilulla kolmanneksella (34,6 %) opiskeluhuoltoryhmistä oli ollut vaikeuksia oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain tuomien velvoitteiden toteuttamisessa. Noin 30 prosenttia kyselyyn vastan-
neista oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä kertoi tarkemmin kohdatuista vaikeuksista. 
Enin osa (25,3 %) haasteista käsitteli tiedonsiirtoon ja rekisterikäytänteisiin liittyviä asioita. 
Viidesosassa (20,7 %) vastauksista mainittiin lain tuomista isoista muutoksista ja palveluiden 
järjestämisestä, yhteistyöhön ja tehtävänkuviin liittyvistä haasteista sekä resurssi ongelmista. 
Opiskeluhuoltoryhmien vastaukset oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomien velvoitteiden toteut-
tamisen hankaluuksista jaoteltiin kahdeksaan ryhmään seuraavasti:

 ▪ Tiedonsiirron, rekistereiden, salassapidon tai kirjaamisen haasteet (25,3 % vastauksista):

Huono tiedon kulku ja tiedon pirstaleisuus. Reviirikiista päällekkäisyyksistä. Tullut jäykkyyttä. 
Salassapitosäännöt rajoittavat työn tekemistä. Oppilaiden ja huoltajien mahdollisuus rajoittaa op-
pilashuoltohenkilöstön osallistumista -> hankaloittaa asioiden käsittelyä ja oppilaan auttamista.

 ▪ Palveluiden järjestämisen, toiminnan sirpaleisuuden, uuden lain jalkauttamisen, lain 
vaikeaselkoisuuden tai seurannan haasteet (20,7 % vastauksista):

Toteuttaminen käytännössä on ontunut ja aiheuttanut henkilökunnassa muutosvastarintaa.
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 ▪ Haasteet aikatauluissa, ryhmien kokoamisessa, yhteistyössä, vastuunjaossa, tehtä-
vänkuvissa tai kuormittavuudessa (19,6 % vastauksista):

Många lärare konsulterar aldrig studerandevårdens tjänster eller tar upp oro för studerande, t.ex. 
frånvaro, trots att lagen kräver det. Därför fungerar detta dåligt och många studerande med problem 
faller emellan. Upptäcks inte och åtgärdas inte i tid. Studerande med problem hjälps inte bäst av 
att fort få ett första besök. Många behöver mycket mera och fortsatt/långsiktigt stöd än som kan 
erbjudas. Otydlighet gällande begreppen och rollfördelningen mellan studerandevårdsgruppen och 
studerandevårdens tjänster (kurator, psykolog , hälsovårdare), dvs. vem man ska konsultera och ta 
upp sin oro med (med studerande samtycke).

 ▪ Resurssipula (19,6 % vastauksista):

Koulupsykologipalveluiden saaminen. Myös kelpoisen kuraattorin saaminen kesti todella kauan näin 
maaseudulla, vastaavasta kuraattorista voimme vain haaveilla.

 ▪ Aikarajavaateet (4,3 % vastauksista):

OPH-palveluiden määräajat annettujen resurssein puitteissa (lähes) mahdoton toteuttaa.

 ▪ Puutteet tietämyksessä, valtakunnallisessa ohjauksessa tai koulutuksessa, liiallinen 
byrokraattisuus (3,3 % vastauksista):

Lukion opettajat tarvitsevat lisää ohjeistusta, ymmärrystä miten opiskeluhuolto kuuluu heidän 
työhönsä, jotkut mieltävät sen paremmin osaksi työtänsä kuin toiset.

 ▪ Haasteet ennaltaehkäisevän, yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamisessa (2,2 % 
vastauksista):

Ennaltaehkäisevään työhön ei riittävästi aikaa ja resurssia.

 ▪ Muut vastaukset (5,0 % vastauksista):

Miten erottaa oppilashuollollinen ja pedagoginen tuki?

Opiskeluhuoltoryhmistä viidennes (19,1 %, n = 41) pohti, miten edellä mainittuihin haasteisiin 
pitäisi vastata valtakunnan tasolla. Noin viidesosa vastauksista kohdentui rahoituksen ja resurssien 
parantamiseen sekä opiskeluhuoltohenkilöstön kelpoisuusvaatimusten tarkentamiseen. Saman 
verran (20,8 %) oli ryhmiä, jotka ilmaisivat tarpeen sähköisestä kirjausjärjestelmästä sekä tiedon-
saannin ja -kulun parantamisesta. Lähes viidesosa (18,8 %) vastasi, että valtakunnan taholta pitäisi 
saada selkeä ohjeistus, ja että päällekkäisyydet pitäisi poistaa esimerkiksi erilaisista suunnitelmista. 
Myös koulutusta, tiedotusta ja arviointia toivottiin. Vastaukset valtakunnan tasolle ehdotetuista 
kehittämisideoista luokiteltiin seuraavasti:
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 ▪ Rahoitusta, resursseja ja kelpoisuusvaatimusten tarkentamista (20,8 % vastauksista):

Resursointi (raha, palvelut).

 ▪ Sähköinen kirjausjärjestelmä, tietosuojan ja tiedonsaannin parempi mahdollistaminen 
(20,8 % vastauksista):

Tiedonsiirron mahdollisuuksia tulisi lisätä.

 ▪ Selkeä ohjeistus ja käsitteet, päällekkäisyyksien poistaminen (18,8 % vastauksista):

Resurssien lisääminen ja selkeät ohjeistukset opiskelijahuollon toimintaan. Lyhyet ja selkeät ohjeet 
jotta jokainen todella perehtyy ohjeistuksiin.

Mallien / parhaiden käytänteiden jakamista. Miten opiskelijahuoltolaki on toimeenpantu toimivasti 
käytännön tasolla lukioissa? Lain käsitteet pitäisi selkokielistää.

 ▪ Koulutusta, tiedostusta ja arviointia (12,5 % vastauksista):

Lärarna borde skolas i sin roll som delaktiga i studerandevården. De måste veta konkret vilket deras 
ansvar är och vilken deras roll är i studerandevården.

 ▪ Joustavuutta ja toimivuutta (6,3 % vastauksista):

Kehittää toimiva yhteinen järjestelmä.

 ▪ Yhteistyötä eri tahojen kanssa, ”kentän äänen kuulemista” (2,1 % vastauksista):

Opiskeluhuollon henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon hyödyntäminen heidän työtään koskettavien 
käytänteiden muodostamisessa.

 ▪ Toiminta yhden toimijan alle, toimivuus, väljyys (1,4 % vastauksista):

Koulukuraattorien ja koulupsykologien tulee olla koulun työntekijöitä. Niin, että toimeksiannot heille 
tulee koulun tarpeista ensisijaisesti ja vasta toissijaisesti muilta yhteistyötahoilta.

 ▪ Muut vastaukset (17,3 % vastauksista):

Lain tarkentaminen mm. kirjaamiskäytäntöjen osalta. Kokonaisvaltaiseen opiskelijahuoltoon siir-
tyminen sen sijaan, että on yksilöllistä ja pedagogista opiskelijahuoltoa.

Hahmottakaa erikokoiset yksiköt: kannustakaa olemaan kekseliäitä: eri työmuodot voi hyvin yh-
distää kokonaisuuksiksi esim. yhteisöllisyys voi olla se ydin, jonka ympärille rakennetaan kaikki 
suunnitelmat ja työ.

Miettiä myös pienten kuntien osalta toimivatko päätökset.
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6.7 Opiskeluhuolto oppilaitosten opetussuunnitelmissa 

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2015a) määrätään tarkasti, 
mitkä opiskeluhuoltosuunnitelman asiat ovat paikallisesti päätettäviä ja miten oppilaitoskohtainen 
opiskeluhuoltosuunnitelma laaditaan. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointiin 
sisältyi lukiokoulutuksen oppilaitoskohtaisten opetussuunnitelmien opiskeluhuolto-osuuksien 
analysointi. Asiakirjoista tarkastettiin, oliko niissä kuvattu opetussuunnitelman perusteissa mai-
nittuja sisältöjä. Lukiokoulutuksen oppilaitoskohtaisten opetussuunnitelmien opiskeluhuolto-
osuuksia analysoitiin 61. Analysoiduista suunnitelmista 19 oli useamman lukion yhteinen. Oma 
suunnitelma oli 37 lukiolla. Loppujen (n = 5) osalta ei saatu selvyyttä, oliko suunnitelma oma vai 
jonkun muun lukion tai joidenkin muiden lukioiden kanssa yhteinen.

Tarkasteltavia sisältöjä oli 44. Lukioiden opetussuunnitelmien opiskeluhuolto-osuuksissa oli 
kuvattu hyvin lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittuja paikallisia sisältö-
jä. Tarkasteltavista sisällöistä 11 oli niitä, jotka löytyivät kaikista tarkastetuista suunnitelmista. 
Näitä olivat esimerkiksi opiskeluhuoltopalveluihin ohjaaminen, yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
kokonaisuus sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon kokonaisuuden kuvaus. Ainoastaan seurannan 
aikataulu ja seurannan tuloksista tiedottaminen olivat sisällöt, jotka löytyivät alle 80 prosentista 
tarkastettuja suunnitelmia. Taulukkoon 17 on koottu tiedot siitä, miten kattavasti opetussuun-
nitelman perusteissa (Opetushallitus 2015a) mainitut paikallisesti kuvattavat oppilashuollon 
sisällöt tulivat esille tarkastetuista asiakirjoista.

TAULUKKO 17. Opetussuunnitelman perusteiden mukaisten paikallisesti kuvattavien sisältöjen 
esiintyvyys lukioiden opetussuunnitelmien opiskeluhuolto-osuuksissa (n = 61)

Opetussuunnitelman (Opetushallitus 2015a) mukaiset paikallisesti kuvattavat sisällöt 
opiskeluhuolto-osuudessa:

Kyllä-vastaukset (%)

Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta 96,7
Arvio käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista 98,4
Opiskeluhuoltopalveluihin ohjaaminen 100,0
Opiskeluhuoltopalveluista tiedottaminen 95,1
Opiskeluhuoltopalveluiden järjestäminen 100,0
Opiskeluhuoltopalveluiden työn- ja vastuunjako 98,4
Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö 100,0
Opiskeluhuoltopalveluiden kohdentaminen 100,0
Opiskeluhuollon kehittäminen 98,4
Opiskeluhuollon seuranta 91,8
Yhteisöllisen opiskeluhuollon kokonaisuuden kuvaus 100,0
Toimenpiteet yhteisöllisyyden edistämiseksi oppilaitosyhteisöissä 96,7
Toimenpiteet opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
edistämiseksi

100,0

Yhteistyö ja toimenpiteet opiskelijoiden osallisuuden vahvistamiseksi 96,7
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TAULUKKO 17. jatkuu

Opetussuunnitelman (Opetushallitus 2015a) mukaiset paikallisesti kuvattavat sisällöt 
opiskeluhuolto-osuudessa:

Kyllä-vastaukset (%)

Yhteistyö ja toimenpiteet huoltajien yhteistyön ja osallisuuden vahvistamiseksi 96,7
Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt 98,4
Opiskeluhuollon kokonaisuudesta tiedottaminen 90,2
Yhteistyö nuorisotoimen, lastensuojelun ja poliisin sekä muiden opiskeluhuollon kehittämiseen 
tarvittavien tahojen kanssa

98,4

Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen kanssa 83,6
Opiskeluun osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin puuttuminen 93,4
Toimenpiteet esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi 86,9
Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 86,9
Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön 
puuttuminen

90,2

Yhteistyö ja käytänteet oppilaitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin 
tarkastuksissa

100,0

Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 98,4
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 98,4
Yksilökohtaisen opiskeluhuollon kokonaisuus 100,0
Opiskeluhuoltopalveluiden järjestäminen ja keskinäinen työn- ja vastuunjako sekä tarvittava 
yhteistyö

100,0

Monialaisen asiantuntijaryhmän toimintatavat 98,4
Yksilöllisten tukitoimien järjestämisen periaatteet 96,7
Opiskeluhuollon yhteistyö opiskelijan opintojen ohjauksessa ja jatko-opintojen suunnittelussa 88,5
Opiskeluhuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 88,5
Sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestämiseen liittyvä yhteistyö 88,5
Opiskeluhuollon sairaanhoitopalveluiden järjestämistapa ja ohjaus niihin 96,7
Yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa 100,0
Yhteistyö opiskelijoiden kanssa suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa 98,4
Yhteistyö huoltajien kanssa suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa 100,0
Seurannasta vastuussa oleva taho 91,8
Seurattavat asiat 86,9
Seurannassa käytettävät menetelmät 88,5
Seurannan aikataulu 75,4
Seurantatietojen käsittely 88,5
Seurantatietojen hyödyntäminen 85,2
Seurannan tulosten tiedottaminen 77,0
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6.8 Opiskeluhuolto opiskelijoiden kokemana

Lukiokoulutuksen opiskelijoille suunnattuun kyselyyn vastasi 8 038 opiskelijaa. Vastanneista 42 
prosenttia oli miehiä, 56 prosenttia naisia, ja kaksi prosenttia vastaajista ilmoitti sukupuolekseen 
muu tai ei halunnut kertoa sitä. Äidinkielenään suomea puhui vastaajista 89 prosenttia, ruotsia 
kahdeksan prosenttia, ja kolme prosenttia ilmoitti äidinkielekseen jonkin muun kielen. Tarkemmat 
taustatiedot arviointiin osallistuneista opiskelijoista löytyvät taulukosta 14 (luku 6.1).

6.8.1 Opiskelijoiden kouluviihtyvyys, poissaolot ja kiusaamiskokemukset

Lukiolaisista vajaa kolmannes (31,4 %) ilmoitti viihtyvänsä oppilaitoksessaan erittäin hyvin ja yli 
puolet (51,7 %) melko hyvin. Kohtalaisesti oppilaitoksessaan viihtyviä oli vastaajista 14 prosenttia. 
Vajaa kolme prosenttia vastaajista ilmoitti viihtyvänsä oppilaitoksessaan joko melko huonosti tai 
huonosti. Alle puoli prosenttia vastanneista oli valinnut En osaa sanoa -vastausvaihtoehdon. 

Sukupuolten välillä oppilaitoksessa viihtymisessä ei ole havaittavissa eroja. Sukupuolekseen Muu 
/ en halua kertoa -vaihtoehdon valinneilla korostui muita selkeämmin oppilaitoksessa viihty-
mättömyys. Tästä ryhmästä kymmenen prosenttia ilmoitti viihtyvänsä oppilaitoksessaan joko 
melko tai erittäin huonosti. Miehillä vastaava osuus oli kaksi prosenttia ja naisilla kolme prosenttia.

Ruotsia äidinkielenään puhuvat viihtyivät koulussa suomea tai muuta kieltä puhuvia paremmin. 
Ruotsinkielisistä 86 prosenttia viihtyi koulussa joko melko tai erittäin hyvin, kun suomenkielisistä 
näin vastasi 83 prosenttia ja muuta kieltä puhuvista 78 prosenttia. Melko tai erittäin huonosti kou-
lussa viihtyviä oli muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista lähes viisi prosenttia, 
suomenkielisistä kolme prosenttia ja ruotsinkielisistä kaksi prosenttia. 

Puolet vastaajista koki, että lukuvuoden aikainen opiskelutyömäärä oli ollut sopiva. Kaksi viides-
osaa vastaajista piti työmäärää melko usein liian suurena ja kuusi prosenttia jatkuvasti liian suurena. 
Kuusi prosenttia vastasi, että työmäärä on ollut joko melko usein tai jatkuvasti liian vähäinen. Naiset 
kokivat työmäärän miehiä useammin suureksi. Miehistä lukuvuoden aikana tullutta työmäärää 
piti sopivana lähes kolme viidesosaa, kun naisista vastaavasti reilu kaksi viidesosaa. Naisista melko 
usein liian suurena piti työmäärää 45 prosenttia, kun vastaavasti miehistä 20 prosenttia oli tätä 
mieltä. Melko usein tai jatkuvasti liian vähäisenä piti lukuvuoden työmäärää miehistä kymmenen 
prosenttia, kun naisilla vastaava osuus oli neljä prosenttia. 

Vastaajista kuusi prosenttia ilmoitti tulleensa kiusatuksi oppilaitoksessaan lukuvuoden aikana. 
Viisi prosenttia ilmoitti joutuneensa kiusatuksi harvemmin kuin kerran viikossa, puoli prosenttia 
noin kerran viikossa ja yhtä suuri osuus useita kertoja viikossa. Sukupuolekseen Muu / en halua 
kertoa -vaihtoehdon valinneista seitsemän prosenttia ilmoitti tulleensa kiusatuksi lukuvuoden 
aikana joko noin kerran viikossa tai useita kertoja viikossa. Sekä miehillä että naisilla vastaava osuus 
oli yksi prosentti. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista viisi prosenttia vas-
tasi joutuneensa kiusatuksi joko noin kerran viikossa tai useita kertoja viikossa. Suomea tai ruotsia 
äidinkielenään puhuvilla vastaava osuus oli yksi prosentti. 
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Luvattomia poissaoloja lukiosta lukuvuoden aikana oli 36 prosentilla vastaajista. Reilu neljännes 
vastaajista oli ollut luvattomasti poissa oppilaitoksesta alle viisi päivää. Viisi prosenttia vastaajista 
oli ollut luvattomasti poissa kuudesta kymmeneen päivää ja neljä prosenttia yli kymmenen päi-
vää. Yli kymmenen päivän poissaoloja oli sukupuolekseen Muu / en halua kertoa -vaihtoehdon 
valinneista yhdeksällä prosentilla, miehistä viidellä ja naisista neljällä prosentilla. Muuta kuin 
suomea äidinkielenään puhuvista 11 prosenttia ilmoitti olleensa luvatta poissa oppilaitoksesta yli 
kymmen päivää lukuvuoden aikana, kun taas suomenkielisillä osuus oli neljä ja ruotsinkielisillä 
viisi prosenttia. 

Opiskelijoilta, jotka olivat olleet luvattomasti poissa yli 11 päivää, kysyttiin mikä auttaisi siihen, 
ettei poissaoloja kertyisi niin paljon. Kysymykseen vastanneet (3,0 %, n = 240) mainitsivat syiksi 
esimerkiksi omaan elämään liittyvät asiat ja motivaation, opetukseen ja opettajiin liittyvät asiat 
sekä oman rytminsä. Luvattomiin poissaoloihin liittyvät vastaukset luokiteltiin seuraavasti: 

 ▪ Omaan elämään liittyvät asiat ja oma motivaatio (33,0 % maininnoista):

Minun pitäisi vain enemmän ottaa itsestäni niskasta kiinni. Motivaationi on ollut niin hyvin hukassa, 
että en oikein tiedä mitä tehdä. 

Jos motivaatiota riittäisi tulla kouluun raatamaan... Ei kukaan oikeasti jaksa sitä työmäärää mitä 
koulussa tehdään, pakollisia kursseja on tuhoton määrä ja kaikesta pitäisi selviytyä kunnialla, 
vaikka osaan aineista olisikin motivoitunut on mahdotonta tasapainottaa kaikki aineet ja jotkut 
aineet vievät aikaa jonka voisi käyttää hyödyllisemminkin.

 ▪ Opetukseen ja opettajiin liittyvät asiat (14,5 % maininnoista):

Oppiaineiden kiinnostavuutta pitäisi nostaa ja yrittää niin että hyppytunteja ei olisi keskellä päivää.

Kiinnostavammat tunnit.

 ▪ Oma rytmi (14,5 % maininnoista):

Nukkuisin enemmän, mutta se on mahdotonta sillä lukio vie kaiken vapaa-aikani.

Aikaisemmin nukkumaan, suurin osa luvattomista on pommiin nukkumisia.

 ▪ Liian aikaiset aamut ja koulupäivän pituus (14,2 % maininnoista):

Tunnit eivät alkaisi varhemmin kuin kello 9.00.

Lyhyemmät päivät auttaisivat todella paljon. Kahdeksan tuntia on liikaa lukiolaiselle. Minä kuljen 
linjalla kouluun, joten minun päiväni ovat 10 ½ tuntia. Se on liikaa. Sitten tulee lintsattua, kun 
ei jaksa lähteä kouluun 6:30.
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 ▪ Muut kouluun liittyvät asiat (6,1 % maininnoista):

Motivoiva työympäristö.

Kouluympäristön parantaminen ja kulkuyhteydet.

 ▪ Koulun sosiaaliset suhteet (1,4 % maininnoista):

Jos ois kavereita koulussa ja mukavampi ilmapiiri luokassa.

En tunne ketään oppilasta koko koulusta.

Avokysymykseen vastanneista vajaa kymmenes (8,7 %) ei osannut antaa mitään selkeä syytä, mikä 
auttaisi luvattomiin poissaoloihin ja lähes yhtä moni (7,6 %) vastauksista ei ollut luokiteltavissa 
mihinkään edellä mainituista kohdista. 

Lukiolaisista vajaa puolet (48,6 %) koki opintomenestyksensä olevan hyvä. Kiitettäväksi sen arvioi 
kuudesosa vastaajista ja tyydyttäväksi kaksi kuudesosaa. Neljä prosenttia vastaajista koki opintome-
nestyksensä heikoksi. Naiset arvioivat opintomenestyksensä hyväksi miehiä ja muu-sukupuolen 
edustajia useammin. Naisista puolet koki opintomenestyksensä olevan hyvä, kun miehistä vastaava 
osuus oli 46 prosenttia, ja Muu / en halua kertoa -ryhmässä osuus oli 36 prosenttia. Muuta kuin 
suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat arvioivat muita useammin opintomenestyksensä 
heikoksi tai tyydyttäväksi. Tästä ryhmästä joka kymmenes arvioi opintomenestyksensä olevan 
heikko, kun vastaavasti ruotsia äidinkielenään puhuvilla osuus oli kolme prosenttia ja suomen-
kielisillä neljä prosenttia. Kaksi viidesosaa muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvista arvioi oman 
opintomenestyksensä tyydyttäväksi, kun vastaavasti tätä mieltä oli ruotsinkielisistä neljännes ja 
suomenkielisistä kolmannes. 

Lukiolaisista yhdeksän prosenttia ilmoitti kuuluvansa oppilaitoksensa opiskelijakunnan halli-
tukseen. Sukupuolten mukaan tarkasteltuna osallistumisessa ei ollut eroja, mutta kielitaustan 
perusteella muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat näyttivät kuuluvan useammin 
opiskelijakunnan hallitukseen. Muuta kieltä puhuvista 14 prosenttia ilmoitti kuuluvansa opiske-
lijakunnan hallitukseen, kun suomenkielisillä osuus oli kahdeksan prosenttia ja ruotsinkielisillä 
yhdeksän prosenttia. 
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6.8.2 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa

Lukiolaisten mukaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista toteutui parhaiten opiskeluviih-
tyvyys. Vastaajista lähes kolme neljäsosaa koki tämän toteutuvan omassa oppilaitoksessaan joko 
hyvin tai erittäin hyvin. Hieman vajaa 70 prosenttia vastaajista ilmoitti myös opiskelurytmityksen sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen, kuten kaverisuhteiden, kuuntelemisen ja keskustelemisen, 
toteutuvan omassa oppilaitoksessaan joko hyvin tai erittäin hyvin. Vastaajien näkemysten mukaan 
huonoiten toteutui turvataitojen edistäminen, jonka reilu kolmannes vastaajista koki toteutuvan 
omassa oppilaitoksessaan joko huonosti tai erittäin huonosti. Vähiten tietoa vastaajilla oli avustaja-
palveluiden ja erityisopetuksen toteutumisesta omassa oppilaitoksessaan. Näissä molemmissa yli 
kaksi viidesosaa vastaajista oli valinnut En osaa sanoa -vaihtoehdon (kuvio 158). Vastauksissa ei 
ollut suuria eroja sukupuolen tai vastaajan äidinkielen mukaan tarkasteltuna. 
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KUVIO 158. Opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden toteutuminen lukiossa 
(n = 7 735–7 897) 
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Opiskelijoita pyydettiin valitsemaan mielestään kolme olennaisinta kohdetta oppilaitoksensa 
opiskeluhuoltoasioiden kehittämisessä. Opiskelijoiden vastauksissa turvataitojen edistäminen 
nousi keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi. Vastaajista 44 prosenttia piti sitä yhtenä kolmesta 
tärkeimmästä kehittämiskohteesta. Toiseksi tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi psyykkisen 
terveyden edistäminen, jota piti tärkeänä kaksi viidesosaa vastaajista. Kolmanneksi kehittämis-
kohteeksi nousi opiskeluviihtyvyys. Sukupuolten välillä vastauksissa oli eroja, kuten kuviosta 
159 näkyy. Miehillä tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi fyysisen terveyden edistäminen, 
kun taas naisilla ja muu / en halua kertoa -vaihtoehdon valinneilla turvataitojen edistäminen ja 
psyykkisen terveyden edistäminen nousivat selkeästi keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi. 
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KUVIO 159. Opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kehittämiskohteet sukupuolen 
mukaan lukiossa (n = mies 172–1 304, nainen 201–2 258, muu / en halua kertoa 8–85) – 
kehittämiskohteen kolmen tärkeimmän joukkoon valinneiden prosenttiosuus kaikista vastaajista 
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Opiskelijoilta kysyttiin näkemyksiä oppilaitoksen yhteishengestä, opiskelijoiden vaikutusmahdol-
lisuuksista ja oppilaitoksen turvallisuudesta. Vastaajista yli 90 prosenttia koki olonsa turvalliseksi 
oppilaitoksessaan. Lähes yhtä moni vastasi, että heillä on useita kavereita omassa oppilaitoksessaan. 
Vastaajat olivat eniten eri mieltä väitteestä ”Oppilaitoksessani järjestetään riittävästi oppilaitoksen 
yhteisiä tapahtumia”. Noin 16 prosenttia vastaajista oli edellä mainitun väitteen kanssa joko eri 
mieltä tai täysin eri mieltä. Joka kymmenes vastaaja ei osannut sanoa, onko heillä mahdollisuus vai-
kuttaa oppilaitoksessaan yhteisiin päätöksiin (kuvio 160). 
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KUVIO 160. Opiskelijoiden näkemykset terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin väittämiin lukiossa  
(n = 7 814–7 889) 



312

6.8.3 Ennaltaehkäisy ja yhteisöllinen opiskeluhuolto

Lukiolaisista yli puolet koki, että heidän oppilaitoksessaan reagoidaan opiskelijoiden huoliin joko 
hyvin tai erittäin hyvin. Vajaa neljännes koki, että huoliin reagoidaan kohtalaisesti ja kuuden prosentin 
mielestä niihin reagoidaan joko huonosti tai erittäin huonosti (kuvio 161). Vastaajista hieman vajaa 
viidennes valitsi En osaa sanoa -vastausvaihtoehdon kyseisessä kysymyksessä. Puolet vastaajista 
myös koki, että opiskelijat saavat tukea mahdollisimman pian, kun huoli on ilmaantunut. Vastaa-
jista 51 prosenttia arvioi tämän toteutuvan joko hyvin tai erittäin hyvin omassa oppilaitoksessaan. 
Kohtalaisesti se toteutui viidenneksen mielestä ja joko huonosti tai erittäin huonosti viiden prosentin 
mielestä. Neljännes vastaajista ei kuitenkaan osannut sanoa, miten tuen saaminen toteutuu omassa 
oppilaitoksessa. 
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KUVIO 161. Opiskelijoiden huoliin reagoiminen lukiossa (n = 7 693–7 763)

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna erottuvat Muu / en halua kertoa -vaihtoehdon valinneiden 
vastaukset. Tästä ryhmästä kymmenen prosenttia vastaajista koki, että opiskelijoiden huoliin 
reagoidaan joko huonosti tai erittäin huonosti, kun miehistä ja naisista tätä mieltä oli viisi prosenttia 
vastaajista. Muu / en halua kertoa -vastaajista 12 prosenttia myös koki, että opiskelijat saavat joko 
huonosti tai erittäin huonosti tukea huolen ilmaannuttua. Miehistä tätä mieltä oli neljä prosenttia 
vastaajista ja naisista kuusi prosenttia.



313

Opiskelijat arvioivat oppilaitoksensa ennaltaehkäisevää työtä sekä tärkeyden että toteutumisen 
näkökulmasta. Tärkeimpinä asioida pidettiin syrjinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisyä. Ennal-
taehkäisevistä asioista vastaajien mukaan parhaiten oppilaitoksissa toteutui terveydenhoitajan 
mukanaolo oppilaitoksen arjessa. Myös syrjinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisyn koettiin toteu-
tuvan oppilaitoksissa hyvin, vaikka tärkeyden ja toteutumisen välinen ero olikin näiden väittämien 
osalta suurin, kuten kuviosta 162 näkyy. 
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KUVIO 162. Ennaltaehkäisevän työn tärkeys ja toteutuminen lukiokoulutuksessa (n = 5 352–7 449)
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Yhteisöllisen opiskeluhuollon teemoista toteutui lukiolaisten mielestä parhaiten oppilaitoksen 
esteettömyys, jonka koki toteutuvan joko hyvin tai erittäin hyvin kolme viidesosaa vastaajista (kuvio 
163). Vastausten perusteella huonoiten toteutui huoltajien mukanaolo oppilaitoksen yhteisissä 
tapahtumissa. Kolmannes vastaajista koki tämän toteutuvan joko huonosti tai erittäin huonosti. 
Seksuaalisen häirinnän ehkäisystä ja siihen puuttumisesta vaikutti vastausten perusteella opis-
kelijoilla olevan vähiten tietoa. Näissä molemmissa kohdissa kaksi viidesosaa vastaajista valitsi 
En osaa sanoa -vastausvaihtoehdon. 
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KUVIO 163. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon liittyvien asioiden toteutuminen lukiokoulutuksessa 
(n = 7 589–7 853) 
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Opiskelijoita pyydettiin valitsemaan kolme omasta mielestään tärkeintä yhteisöllisen opiske-
luhuollon kehittämiskohdetta omassa oppilaitoksessaan. Lähes kolmannes vastaajista nosti 
keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi eri-ikäisten opiskelijoiden välisen yhteistyön. Toiseksi 
tärkeimpänä pidettiin opiskelijoiden ryhmäyttämistä (27,9 % vastauksista) ja kolmanneksi tär-
keimpänä opiskelijoiden kannustamista oppilaitoksen yhteisöllisyyden ylläpitoon ja edistämiseen 
(26,4 % vastauksista). 

Sukupuolten välillä löytyy eroja tärkeimpinä pidetyistä kehittämiskohteista, kuten kuviosta 164 
näkee. Miehet pitivät tärkeimpänä opiskelijoiden kannustamista yhteisöllisyyden ylläpitoon ja 
edistämiseen, kun taas naiset korostivat eniten eri-ikäisten opiskelijoiden välistä yhteistyötä. 
Sukupuolekseen Muu / en halua kertoa -vastausvaihtoehdon valinneet pitivät tärkeimpänä kehit-
tämiskohteena kiusaamisen ennaltaehkäisyä. Tässä ryhmässä korostui muita ryhmiä selkeämmin 
seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen oppilaitoksen kehittämiskohteina. 
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KUVIO 164. Yhteisöllisen opiskeluhuoltoon liittyvät kehittämiskohteet sukupuolen mukaan 
lukiossa (n = mies 113–883, nainen 196–1 551, muu / en halua kertoa 8–46) – kehittämiskohteen 
kolmen tärkeimmän joukkoon valinneiden prosenttiosuus kaikista vastaajista
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Lukiolaisille tarjotaan vastausten perusteella melko monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua 
erilaisiin toimintoihin oppilaitoksessaan. Lähes kolme viidesosaa vastaajista ilmoitti voineensa 
osallistua lukuvuoden aikana oppilaitoksen teemapäiviin, juhliin tai retkiin sekä opiskelijakunnan 
järjestämään toimintaan. Vähiten osallistumismahdollisuuksia oli ollut opiskeluruokailun kehit-
tämiseen, johon lähes puolet vastaajista ei ollut päässyt osallistumaan. En osaa sanoa -vastaukset 
korostuivat oppilaitoksen toiminnan arviointiin sekä oppilaitoksen hyvinvoinnin kehittämiseen 
liittyvissä väitteissä, joissa lähes kolmannes vastaajista ei osannut sanoa, onko heillä ollut mah-
dollisuus osallistua niihin vai ei (kuvio 165).
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KUVIO 165. Opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet oppilaitoksen toimintoihin  
(n = 7 756–7 796) 
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Lukiolaisilta kysyttiin myös, miten tärkeinä he pitävät erilaisia yhteisölliseen oppilashuoltoon 
liittyviä asioita omassa oppilaitoksessaan. Vastausten perusteella tärkeimpänä pidettiin opiskeli-
joiden mielipiteiden huomioon ottamista opiskelun kehittämisessä. Vastaajista yli neljä viidestä 
piti tätä joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Lähes yhtä suuri osuus piti joko tärkeänä tai erittäin tär-
keänä sitä, että opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon oppituntien suunnittelussa. Vähiten 
tärkeinä pidettiin eri-ikäisten opiskelijoiden kesken järjestettäviä yhteisiä tapahtumia (kuvio 166). 
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KUVIO 166. Opiskelijoiden yhteisöllisen opiskeluhuollon tärkeinä pitämät asiat lukiossa  
(n = 6 955–7 404) 
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Yhteisöllinen opiskeluhuolto ei vastausten perusteella näy kovin selvästi oppilaitoksen arjessa. 
Lukiolaisista hieman vajaa viidennes koki, että yhteisöllinen opiskeluhuolto ei näy juuri koskaan 
tai lainkaan oppilaitoksen arjessa. Lähes yhtä suuri osuus vastasi sen näkyvän kuukausittain. Vas-
taajista 14 prosenttia ilmoitti yhteisöllisen opiskeluhuollon näkyvän oman oppilaitoksensa arjessa 
joko viikoittain tai päivittäin. Yhteisöllisen opiskeluhuollon käsitteen vaikeudesta kertoo myös se, 
että yli puolet vastaajista oli vastannut En osaa sanoa (kuvio 167), vaikka kyselyssä oli selitetty 
sekä opiskeluhuollon että yhteisöllisen opiskeluhuollon käsitteet.

En osaa sanoa 
52 % 

 Ei lainkaan 
4 % 

Ei juuri koskaan 
13 % 

Kuukausittain 
17 % 

Viikoittain 
11 % 

Päivittäin 
3 % 

KUVIO 167. Yhteisöllisen opiskeluhuollon näkyminen lukion arjessa (n = 7 794) 
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6.8.4 Avun pyytäminen ja avun saaminen

Opiskelijoista yli 90 prosenttia tiesi kenen puoleen he oppilaitoksessaan kääntyvät, jos heillä oli 
henkilökohtaisiin asioihin liittyviä huolia, kuten kipua tai särkyä, henkistä pahaa oloa tai vaikeuk-
sia elämänhallinnassa. Myös opiskeluun liittyvissä huolissa lähes yhtä moni (87,6 %) tiesi, kenen 
puoleen kääntyä. Yli 80 prosenttia opiskelijoista ilmoitti tietävänsä kenen puoleen oppilaitoksessaan 
kääntyä, jos heillä oli huoli opiskelukaverin pahasta olosta tai huoli kotona olevista ongelmista. 

Opiskelijoista kolme neljäsosaa oli saanut apua henkilökohtaisiin asioihin liittyviin huoliin, puolet 
opiskeluun liittyviin huoliin ja kaksi viidesosaa kotona ilmenneisiin huoliin. Helpoimmaksi avun 
pyytäminen koettiin opiskeluhuoliin ja omiin huoliin liittyen, joissa yli puolet vastaajista koki sen 
joko helpoksi tai erittäin helpoksi. Vaikeimmaksi avun pyytäminen koettiin kotona oleviin huoliin 
liittyen, sillä yli kolmannes vastaajista koki sen olevan joko vaikeaa tai erittäin vaikeaa. Avun saami-
nen koettiin kuitenkin kaikissa tapauksissa helpommaksi kuin sen pyytäminen. Kaikissa huolissa 
avun saamista piti joko helppona tai erittäin helppona yli puolet vastaajista, kuten kuviosta 168 näkyy.
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KUVIO 168. Avun pyytämisen ja saamisen helppous erilaisiin huoliin lukiossa (n = 2 828–5 773) 
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6.8.5 Opiskeluhuoltopalveluiden käyttö, saatavuus ja niistä saatu hyöty 

Lukiolaisista 68 prosenttia oli käyttänyt terveydenhoitaja-, 31 prosenttia lääkäri-, 10 prosenttia 
kuraattori- ja yhdeksän prosenttia psykologipalveluita lukuvuoden 2016–2017 aikana. Useimmiten 
opiskeluhuollon palveluita käyttäneet käyttivät niitä kerran tai kaksi lukuvuoden aikana, kuten 
kuviosta 169 näkyy. 
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KUVIO 169. Opiskelijoiden ilmoittamat opiskeluhuollon palveluiden käyttömäärät lukuvuoden 
2016–2017 aikana (n = 7 743–7 785) 
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Opiskeluhuoltopalveluita käyttäneistä lukiolaisista 91 prosenttia oli käyttänyt lääkäripalveluita ja 
kolme neljäsosaa terveydenhoitajapalveluita joko kerran tai kaksi lukuvuoden 2016–2017 aikana. 
Psykologi- tai kuraattoripalveluita käyttäneiden käyntikerrat olivat lääkäri- ja terveydenhoitaja-
palveluita useammin yli kahden kerran käyntejä, kuten kuviosta 170 näkyy. 
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KUVIO 170. Opiskeluhuoltopalveluita enemmän kuin yhden kerran vuoden aikana käyttäneet 
lukion toisen vuosikurssin opiskelijat (N = 681–5 326)

Opiskelijat arvioivat opiskeluhuollon palveluista saatavuudeltaan parhaimmiksi terveydenhoita-
japalvelut, joiden saatavuutta omassa oppilaitoksessaan piti joko hyvänä tai erittäin hyvänä kolme 
viidesosaa kaikista vastaajista. Kuraattoripalveluiden saatavuuden joko hyväksi tai erittäin hyväksi 
arvioi kaksi viidesosaa vastaajista, ja reilun 30 prosentin mielestä psykologi- ja lääkäripalvelujen 
saatavuus omassa oppilaitoksessa oli joko hyvä tai erittäin hyvä. Kuraattori-, psykologi- ja lääkä-
ripalvelujen saatavuus oli vastaajille kaikkein tuntemattomin, sillä näissä kaikissa kolmannes 
vastaajista ei osannut sanoa, mikä oli niiden saatavuus omassa oppilaitoksessa. Sukupuolten välillä 
ei vastauksissa ole havaittavissa eroja. 
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Aluehallintovirastoaluittain tarkasteltuna selkeimmät erot ovat psykologi- ja lääkäripalveluiden 
saatavuudessa. Lapin AVI-alueella asuvista opiskelijoista psykologipalveluiden saatavuutta piti 
joko huonona tai erittäin huonona 16 prosenttia vastaajista, kun Etelä-Suomen AVI-alueen vastaajista 
tätä mieltä oli yhdeksän prosenttia. Vastaavasti lääkäripalveluiden saatavuutta piti huonoimpana 
Lounais-Suomen AVI-alueen opiskelijat, joista 17 prosenttia vastaajista piti niiden saatavuutta joko 
huonona tai erittäin huonona. Vastausten perusteella paras tilanne oli Itä-Suomen AVI-alueella, jossa 
lääkäripalveluiden saatavuuden koki hyväksi tai erittäin hyväksi 35 prosenttia vastaajista. Kuntatyypin 
mukaan tarkasteltuna taajaan asutuissa kunnissa ja maaseutumaisissa kunnissa opiskelevat opis-
kelijat arvioivat opiskeluhuollon palveluiden saatavuuden kaikissa palveluissa paremmaksi kuin 
kaupunkimaisissa kunnissa. Suurimmillaan ero oli kuraattoripalveluissa, joissa maaseutumaisissa 
kunnissa asuvista opiskelijoista (n =1 138) vajaa puolet (48,3 %) arvioi niiden saatavuuden joko 
hyväksi tai erittäin hyväksi, kun taas kaupunkimaisissa kunnissa asuvista opiskelijoista (n = 5 255) 
niiden saatavuutta piti joko hyvänä tai erittäin hyvänä vajaa kaksi viidesosaa. 

Tarkasteltaessa palveluiden saatavuutta niitä vähintään kerran lukuvuonna käyttäneiden opiske-
lijoiden kesken pidettiin kuraattoripalveluiden saatavuutta parhaimpana. Palveluita käyttäneistä 
vastaajista 70 prosenttia piti niiden saatavuutta joko hyvänä tai erittäin hyvänä. Lääkäripalveluiden 
saatavuutta piti joko hyvänä tai erittäin hyvänä alle puolet tätä palvelua käyttäneistä (kuvio 171). 
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KUVIO 171. Opiskeluhuollon palveluita käyttäneiden lukion toisen vuosikurssin opiskelijoiden 
arvio palveluiden saatavuudesta (n = 676–5 310) 
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Opiskeluhuoltopalveluita käyttäneet arvioivat myös niistä saatua hyötyä. Hyödyllisimmäksi 
opiskelijat arvioivat terveydenhoitajapalvelut. Lähes puolet niitä käyttäneistä opiskelijoista koki 
saaneensa joko paljon tai erittäin paljon apua. Vähiten hyödyllisiksi koettiin kuraattori- ja psykologi-
palvelut, joissa viidennes vastaajista koki saaneensa niistä joko vähän tai ei lainkaan apua (kuvio 172). 
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KUVIO 172. Opiskeluhuoltopalveluista saatu hyöty niitä vähintään kerran lukuvuonna 
käyttäneiden opiskelijoiden näkökulmasta (n = 677–5 284)
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6.8.6 Opiskeluhuoltopalveluista tiedottaminen

Opiskelijat kokivat saaneensa eniten tietoa terveydenhoitajapalveluista (kuvio 173). Vähiten tietoa 
opiskelijat ilmoittivat saaneensa psykologipalveluista, joiden osalta vajaa kolmannes vastanneista 
koki, ettei ole oppilaitoksessaan saanut riittävästi tietoa kyseisistä palveluista. Kuraattori-, lää-
käri- ja psykologipalveluissa en osaa sanoa -vastausten määrä oli viidennes kaikista vastauksista. 
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KUVIO 173. Opiskelijoiden arviot opiskeluhuoltopalveluiden riittävästä tiedonsaannista  
(n = 7 675–7 709)

Lukiolaiset ilmoittivat saavansa eniten tietoa opiskelijahuollosta sähköisen viestinnän, kuten 
sähköpostin tai opintohallintojärjestelmän kautta. Yli neljä viidesosaa vastaajista ilmoitti saa-
vansa tätä kautta tietoa oppilaitoksensa opiskeluhuoltoon liittyvistä asioista. Toiseksi yleisin tapa 
oli oppilaitoksen rehtorin tai opettajien antamat ohjeet, joista 65 prosenttia vastaajista ilmoitti 
saaneensa tietoa opiskeluhuollosta. Vähiten tietoa opiskelijat kokivat saaneensa opiskeluhuollon 
tiedotustilaisuuksista, joista vain reilu kolmannes ilmoitti saaneensa tietoa. 

Toimivimpana tiedotuskanavana opiskelijat pitivät sähköistä viestintää, jota yli 70 prosenttia 
vastaajista piti joko hyvin tai erittäin hyvin toimivana. Myös rehtorin tai opettajien antamia ohjeita 
piti lähes puolet vastaajista hyvin tai erittäin hyvin toimivana tiedotuskanavana opiskeluhuollon 
asioista tiedottamisessa. Opiskelijoilta kysyttiin myös, mistä tiedotuskanavista he haluaisivat 
saada tietoa oppilaitoksensa opiskeluhuollosta. Vastaukset noudattelivat hyvin pitkälle edellisiä 
vastauksia. Neljä viidesosaa vastaajista halusi saada tietoa sähköisen viestinnän, kuten sähköpos-
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tin tai opintohallintojärjestelmän kautta. Oppilaitoksen kotisivujen kautta tiedottamista toivoi 
kolme viidesosaa vastaajista, ja lähes yhtä moni halusi saada tietoa rehtorin tai opettajien kautta. 
Painetut oppaat ja kirjalliset tiedotteet olivat vähiten mieluisia tiedotuskanavia. 

Neljännes lukiolaisista ilmoitti, että heidän oppilaitoksessaan on tarjolla sähköisiä opiskeluhuollon 
palveluja, kuten vastaanottoajan varaaminen netin kautta. Hieman vajaa neljännes ilmoitti, ettei 
heidän oppilaitoksessaan ole tätä mahdollisuutta. En osaa sanoa -vastausten määrä oli sähköisiin 
palveluihin liittyvässä kysymyksessä yli 50 prosenttia, joka kertonee siitä, että vaikka kyseisiä 
palveluita oppilaitoksessa olisikin tarjolla, eivät opiskelijat niistä tiedä. Opiskelijoista kaksi vii-
desosaa piti kuitenkin joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä opiskeluhuollon sähköisiä palveluja. Melko 
tärkeänä niitä piti reilu neljännes. Lukiolaisista lähes puolet ilmoitti, että ottaisi herkemmin yhteyttä 
opiskeluhuoltoon mieltään askarruttavissa asioissa, jos tarjolla olisi sähköisiä palveluita. Vastaajista 
15 prosenttia ilmoitti, ettei sähköisistä palveluista huolimatta ottaisi herkemmin yhteyttä opiskelu-
huoltoon ja vajaa 40 prosenttia ei osannut sanoa näkemystään. Sukupuolen mukaan tarkasteltuna 
naiset näyttäisivät kokevan sähköiset palvelut tärkeämmiksi kuin muut. Naisista 46 prosenttia koki 
opiskeluhuollon sähköiset palvelut joko tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi, kun miehillä vastaava osuus 
oli 36 prosenttia ja Muu / en halua kertoa -vastausvaihtoehdon valinneilla 39 prosenttia. Sähköiset 
palvelut näyttäisivät myös houkuttelevan naisia ottamaan herkemmin yhteyttä opiskeluhuoltoon. 
Naisista 54 prosenttia ilmoitti sähköisten palveluiden lisäävän yhteydenottoa opiskeluhuoltoon, 
kun miehillä vastaava osuus oli 36 prosenttia ja muu-sukupuolen valinneilla 41 prosenttia. 

6.8.7 Opiskeluhuollon vahvuudet ja kehittämiskohteen opiskelijoiden näkökulmasta

Opiskeluhuollon vahvuudet opiskelijoiden mielestä

Opiskelijoista 41 prosenttia (n = 3 316) vastasi avokysymykseen, jossa heitä pyydettiin mainitse-
maan oppilaitoksensa opiskeluhuollossa hyvin toimivia asioita. Vahvuuksiksi opiskelijat nostivat 
koulun sisäiset toimintamallit, opiskeluhuollon palvelut ja avun saannin yleensä. Opiskelijoiden 
vastaukset opiskeluhuollon vahvuuksista jaoteltiin seuraavasti: 

 ▪ Koulun sisäiset asiat, koulun henkilökunta, opetus, tiedottaminen (35,5 % maininnoista):

Yhteishenki kakkos- ja kolmosluokkalaisilla on mahtava! Opettajat ovat kiinnostuneita asioistani 
ja esim. loukkaantumisen sattuessa saan apua koulun käyntiin!

Opinto-ohjaajien avuliaisuus kurssi ja kirjotushommissa, kyselyt joilla pyritään parantamaan  asioita 
(kuten kouluruokailusta), opettajien haastattelut jos kurssit ovat menneet huonosti-> kyselevät 
meneekö hyvin ja miten voisi parannella.

Opettajat antavat tilaa suorittaa opintoja omalla tavalla ja keskustelevat asioista oppituntien ulko-
puolellakin. He kaikki ovat mielestäni todella inspiroivia ja persoonallisia.

Opettajien ja oppilaiden välinen suhde, minkä kautta pystyy helposti puhua mistä vaan asiasta.
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 ▪ Terveydenhoitaja-, kuraattori-, psykologi- ja lääkäripalvelut ja niiden toimivuus kou-
lussa (33,2 % maininnoista): 

Lääkäriin samana päivänä jos tarve vaatii – terveydenhuoltajalle pääsee 8–9 varaamatta aikaa 
-netin kautta saa terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin ja kaikki joita tarvitsee niin kiinni.

Se, että terveydenhoitajalle voi vain kävellä tiettyinä ajankohtina ilman ajanvarausta, ja että tervey-
denhoitaja on myös lähes koko päivän käytettävissä (äkilliset vaivat).

Terveydenhoitaja ja psykologi samassa paikassa koulun kanssa sekä tiedotukset terveydenhoitajan 
paikallaolo ajoista. Usein terveydenhoitajalle saa nopeasti ajan.

 ▪ Avun saanti yleensä (10,2 % maininnoista):

Saa apua jos on vaikeaa eikä tarvitse ihmeellisiä syitä jotta saisi apua.

Apua saa, jos pyytää, eikä sitä tuputeta naamaan jos sille ei ole tarvetta. Perus joka oppilaan huol-
toon kuuluvat asiat toimivat hyvin ja ajallaan.

Mahdollisuus saada monipuolista apua tarvittaessa.

 ▪ Ruoka ja ruokailuun liittyvät asiat (3,5 % maininnoista):

Ruokajonossa porrastetut ajat eri ikäluokille, jotta ei tulisi ruuhkaa.

Ruokala toimii hyvin

 ▪ Opiskelijoiden näkemysten huomioiminen ja opiskelijoiden kuuleminen (2,7 % mai-
ninnoista):

Oppilaat pääsevät ääneen ja ehdotuksia otetaan huomioon.

Oppilaiden mielipiteistä välittäminen, oppilaiden haastattelu/kysely mieliterveysongelmista, koska 
ei kaikki kehtaa kertoa niistä.

Opiskelijoita kuunnellaan, kohdellaan tasa-arvoisesti ja opiskelijat pääsevät vaikuttamaan asioihin.

 ▪ Yhteiset tapahtumat ja teemapäivät (2,4 % maininnoista)

Opiskelijoiden mukaan ottaminen päätöksentekoon ja yhteisiin tapahtumiin ja virkistyspäiviin.

Planerar helt bra olika evenemanger.

Paljon teema päiviä ja yhteisiä retkiä joiden ansiosta koulumme tuntuu yhtäläisemmältä.
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 ▪ Opiskelijakunnan toiminta (2,2 % maininnoista):

Opiskelijakunnan hallitus voi vaikuttaa asioihin hyvin ja toiminta tulee pikkuhiljaa paremmin 
muidenkin opiskelijoiden tietoisuuteen.

Koko lukiossa hyvä yhteishenki, joka johtuu osaltaan toimivasta opiskelijakunnasta.

Oppilaskunta järjestää tapahtumia ja saa vaikutettua asioihin.

 ▪ Kiusaamiseen liittyvät asiat (1,3 % maininnoista):

Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen.

En ole huomannut kiusaamista, kaikilla on kavereita ja yhteishenki on hyvä.

Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja sosiaalinen verkosto oppilaiden keskuudessa.

Vastauksista yhdeksän prosenttia ei ollut luokiteltavissa mihinkään edellisistä ryhmistä. 

Opiskeluhuollon kehittämiskohteet opiskelijoiden mielestä

Opiskelijoita pyydettiin myös nimeämään opiskeluhuollossaan huonosti toimivia asioita. Tähän 
avokysymykseen vastasi opiskelijoista 30 prosenttia (n = 2 442). Vastauksissa mainittiin huonosti 
toimiviksi asioiksi terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin tai psykologin huono tavoitettavuus, 
koulun sisäiset toimintamallit sekä opiskeluhuollosta tiedottaminen. Vastaukset jaoteltiin seu-
raavasti: 

 ▪ Terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin ja psykologin huono tavoitettavuus (23,4 % 
maininnoista):

Palveluiden saatavuus on vähän siinä ja siinä, koska täältä lukiolta pittää raahautua yläkoululle 
jos on joku vaiva ja sillonkaan ei voi olla varma onko sielä kukkaan ees paikalla.

Terveydenhoitajalle pääseminen hankalaa ilman ajanvarausta.

Kuraattorin tai psykologin esille tuonti on huonoa, kaikki ei varmasti edes tiedä, että sellaiset on... 
Toisaalta niillä on kalenterit täynnä jo valmiiksi. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus jutella joskus 
jommalle kummalle.

Ulkopaikkakuntalaisen pääsy psykologille vei yli puolivuotta, joka on liian pitkä aika lukiota käyvälle 
opiskelijalle selvitä murheistaan ja opiskelustaan. Eli psykologille pääsyn hitaus. Psykologiaikoja ei 
ole kesäisin, oppilaitos voisi pitää huolta oppilaistaan myös kesän ajan. 
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 ▪ Koulun sisäiset toimintamallit, henkilökunnan toiminta ja opetus (21,5 % maininnoista):

Asioita ei huomata helposti, monen on vaikea tulla puhumaan kun ei opon kanssa esim olla oikeas-
taan tekemisissä.

Niin paljon oppilaita että kaikilla henkilökunnan jäsenillä on koko ajan kova kiire.

Opettajia ei kiinnosta mitä oppilaille kuuluu.

Ryhmäyttämisen vähyys.

 ▪ Opiskeluhuollosta tiedottaminen (18,2 % maininnoista):

Koulun kuraattori/psykologipalveluista ei juurikaan puhuta, tai kannusteta opiskelijoita ottamaan 
heihin yhteyttä. Itse en edes esimerkiksi tiedä, missä he olisivat tavattavissa.

Olen opiskellut 2 vuotta ja tänään aamulla urapäivässä sain tietää, että koulussamme on psykologi. 
Opiskeluhuollon palveluista ei ole tiedotettu tarpeeksi hyvin.

Tiedotuksessa on puutteita (tai sitä ei ole), tiedotustilaisuus järjestetään vain kerran.

 ▪ Muut opiskeluhuoltoon ja terveyteen liittyvät asiat (16,5 % maininnoista): 

Fyysiseen terveyteen keskitytään, mutta henkistä terveyttä ei huolleta/ oteta huomioon oman koke-
mukseni mukaan lähes yhtään.

Jos ei itse hakeudu opiskeluhuoltoon niin opiskelijoiden hyvinvointia yleisesti mitataan heikosti.

Kuraattorit, psykologit yms jäävät melko tuntemattomiksi, heitä en ole esittelykerran jälkeen nähnyt. 
Voisi olla helpompaa ottaa yhteyttä, jos he pyörisivät välillä käytävillä tms. 

 ▪ Kouluruoka ja ruokailu (8,3 % maininnoista): 

Ruokailu, koska aina ei riitä ruokaa lukiolaisille.

Ruokala aikataulut, viimeinen ruokala vuoro liian myöhään. Liian pieni ruokala, jossa ei mahdu 
aina edes syömään.

 ▪ Huono ilmapiiri, yhteisöllisyyden puute (2,6 % maininnoista): 

Ilmapiiri tunneilla ei ole aina kovin hyvä, jolloin melkein kukaan ei uskalla kertoa mielipiteitään.

Yhteisöllisyys huonoa, ilmapiiri raskas ja stressaava.

Opettajat ei ole kiinnostuneet nuorten asioista, eivätkä tarjoa apua, huono yhteishenki (kiusaaminen, 
syrjiminen) ja kouluun ei halua tulla.
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 ▪ Vaikutusmahdollisuuksien puute (1,3 % maininnoista):

Mahdollisuus osallistumiseen vain yhdeltä hallituksen jäseneltä. Ääni ei tule niin vahvasti kuuluviin.

Oppilaat jotka eivät ole opiskelijakunnan hallituksessa eivät saa vaikuttaa.

Oppilaita voisi kuunnella enemmän, kun kyse on jostakusta yksittäisestä opettajasta. Oppilaita voisi 
myös kuunnella koulun tilojen ja toimintakulttuurin kehittämiseen liittyen.

 ▪ Kiusaamiseen liittyvät asiat (0,9 % maininnoista): 

Kiusaamiseen ei puututa, vaikka siitä saarnataan paljon.

Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja erilaisuuden korostaminen.

Enemmän pitäisi keskittyä kiusaamisen, turvattomuuden ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn.

Vastauksista reilu seitsemän prosenttia ei ollut luokiteltavissa mihinkään edellisistä luokista. 
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6.9 Opiskeluhuollon vahvuudet, kehittämiskohteet ja hyvät käytänteet 

Lukioiden oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät arvioivat opiskeluhuoltonsa kokonaistilaa 
sekä tämänhetkisestä että oppilas- ja opiskelijahuoltolakia edeltävästä näkökulmasta. Opiskelu-
huollon tilan joko hyväksi tai erittäin hyväksi arvioivien opiskeluhuoltoryhmien osuus on lisääntynyt 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä (kuvio 174).
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KUVIO 174. Opiskeluhuollon tila ennen ja jälkeen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon 
lukiossa (n = 204–208)

Opiskeluhuollon vahvuudet lukioissa

Lukioiden oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä 184 (85,6 %) kirjasi opiskeluhuoltonsa 
toiminnan tai sen toteuttamisen vahvuuksia. Viidennes vastauksista käsitteli moniammatillisuutta, 
yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Seuraavaksi eniten (15,9 % vastauksista) tuotiin esille 
opiskeluhuollon suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä, toimintatapoja, sitoutumista toimintaan 
sekä seurantaa ja arviointia. Myös lukion pientä kokoa ja tuttuutta, opiskelijatuntemusta sekä 
resursseja kiitettiin. Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien avoimet vastaukset opiskelu-
huollon vahvuuksista jaoteltiin seuraavasti:

 ▪ Moniammatillisuus, yhteistyö, yhteisöllisyys, osallisuus (21,3 % vastauksista):

Yhteisöllinen toiminta ja yhteistyö.
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 ▪ Suunnitelmallisuus, sitoutuminen, säännöllisyys, toimintatavat, tietoisuus, arviointi 
ja seuranta (15,9 % vastauksista):

Selkeät työnkuvat, suunnitelmallisuus, positiivinen asenne ja tahtotila yhteisten haasteiden edessä.

 ▪ Pienuus, sopiva koko, tuttuus, opiskelijatuntemus (15,2 % vastauksista): 

Opiskelijatuntemus, fyysisesti tilat ovat hyvät, opiskeluhuoltojoukkue tuntee toisensa.

Pieni yksikkö. Opiskelijoista pidetään hyvää huolta, kukaan ei pääse katoamaan massaan.

 ▪ Resurssit, palvelut lähellä, saatavuus, tiedonkulku (13,5 % vastauksista):

Kuraattori- ja psykologipalvelut oppilaitoksessa, oma terveydenhoitaja.

 ▪ Toimivuus, joustavuus, nopeus, tehokkuus, yksilöllisyys, varhainen puuttuminen 
(13,0 % vastauksista):

Hyvin toimiva yhteistyö sektoreitten välillä, pieni lukio jossa on mahdollista toimia nopeasti ja jous-
tavasti. Mutta nämä vahvuudet olivat jo ennen 2014 lakia.

 ▪ Ammattitaito, henkilöstö, asiantuntijuus (9,2 % vastauksista):

Hyvät ammattilaiset työssä, hyvä keskustelukulttuuri, kehittämismyönteisyys.

Hyvä asiantuntemus ja ammattitaito uuden lainsäädännön sisällöistä.

 ▪ Kehittämisinto ja -halu, tärkeys, innostus, aktiivisuus, hyvät vaikutusmahdollisuudet 
(7,6 % vastauksista):

Paneudutaan asioihin vakavasti, tehdään työtä sinnikkäästi, aito halu tehdä työtä opiskelijoiden 
parhaaksi.

 ▪ Muut vastaukset (4,3 % vastauksista):

Mahdollisimman avoin toimintakulttuuri. Pyrkimys löytää toimivat ratkaisut lain jähmeydestä 
huolimatta. Osaava ja nopeasti reagoiva henkilöstö.
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Opiskeluhuoltotyön kehittämiskohteet lukioissa

Oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät miettivät myös opiskeluhuoltonsa kehittämiskohteita. 
Ryhmistä 169 (78,6 %) toi niitä esille. Noin kolmannes ryhmistä määritteli kehittämiskohteiksi 
varhaisen puuttumisen, ennaltaehkäisyn ja yhteisöllisen toiminnan. Noin 16 prosenttia koki 
kehittämistarvetta resursseissa ja saatavuudessa. Lähes saman verran oli ryhmiä, joiden mielestä 
kehittämisen tulisi kohdentua opiskeluhuollon kokonaisuuteen ja toimintatapoihin. Oppilaitos-
kohtaisten opiskeluhuoltoryhmien näkemykset opiskeluhuollon kehittämiskohteista jaoteltiin 
seuraavasti:

 ▪ Ennaltaehkäisevän, varhaisen puuttumisen, yhteisöllisen tai osallistavan otteen ke-
hittäminen, yhteistyön tehostaminen (32,6 % vastauksista):

Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen, huoltajien mukanapitäminen.

OH-työn näkyväksi tekeminen opettajille ja kotien suuntaan, yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän työn 
lisääminen.

Yhteisölliseen toimintaan toivotaan huoltajien panosta ja opettajien suurempaa osallistumista. Yh-
teistyökumppaneiden saaminen mukaan toimintaan. 

Ennaltaehkäisy mielenterveysongelmissa. Syrjäytymisen ehkäisy.

Koulun yhteisölliseen ryhmään mukaan lääkäri ja keittiö + siistijähenkilöstö.

Yhteisöllisyyden rakentaminen on jatkuva prosessi. Hyvinvointia tukevan toimintakulttuuriin yllä-
pito on jatkuva prosessi -> jokainen uusi opiskelija pitää ohjata yhteisön jäseneksi, kokemaan, että 
kuuluu turvalliseen yhteisöön -> jokainen uusi opettaja tai muu henkilökunnan jäsen pitää saada 
mukaan aktiivikseksi jäseneksi tähän yhteisölliseen toimintakulttuuriin.

 ▪ Resurssien, saatavuuden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen 
(16,0 % vastauksista):

Resursointi ja sen kohdentaminen oikein.

 ▪ Opiskeluhuollon kokonaisuuden, toimintatapojen, rakenteiden, yhtenäisten käytän-
teiden, tiedottamisen, työnjaon tai suunnitelmallisuuden kehittäminen, osaamisen 
syventäminen tai opettajien opiskeluhuollollisen roolin terävöittäminen (15,7 % 
vastauksista):

Elev-/studerandehälsan bör involvera all personal. Hur ska vi jobba med myndiga studerande som 
inte vill ta emot tjänster inom elev-/studerandevården? Hur kan skolan skapa en sådan kultur att 
vårdnadshavarna tillåts blir delaktiga under ungdomars hela studietid i gymnasiet?

Opettajat voisivat tehdä aktiivisemmin oph työtä/oph olisi luonnollinen osa opettajan työtä. 
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 ▪ Lomakkeiden, rekistereiden, kirjaamisen, arkistoinnin, arvioinnin tai seurannan ke-
hittäminen (10,1 % vastauksista):

Opiskelijahuollonkertomus lomake on muokattava käyttökelpoisempaan muotoon.

Opiskelijoilta lukuvuosittain kerättävän palautteen hyödyntäminen.

 ▪ Salassapitoon, tiedonkulkuun, opiskelijoiden oikeuksiin tai yksilökohtaiseen opiske-
luhuoltoon liittyvien käytänteiden kehittäminen (9,2 % vastauksista):

Tiedonkulun tehostaminen.

Yksilöiden asioista pitäisi pystyä avoimemmin keskustelemaan.

 ▪ Toimijoiden pysyvyyden tai sitoutumisen parantaminen, tietoisuuden tai muutosten 
hyväksymisen parantaminen, koulutuksen lisääminen, opiskeluhuollon näkyvyyden 
parantaminen (7,4 % vastauksista):

Opettajien koulutus opiskeluhuollon asioissa.

Lisää yhteistä koulutusta niin opettajille kuin muulle oh-henkilöstölle, jotta syntyy yhteisiä näke-
myksiä, päästään samalle kartalle, työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen.

 ▪ Vastuullisuuden terävöittäminen, suunnitelmien päivittäminen (3,3 % vastauksista):

Opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen.

 ▪ Muut vastaukset (5,7 % vastauksista):

Nivelvaiheyhteistyö. Palveluista kieltäytyminen – toimintatavat?

Opinto-ohjaajan rooli (laissa ei mainintaa).

Toisten työn aiempaa parempi arvostaminen.
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Lukioiden opiskeluhuoltoon kehitetyt toimivat käytänteet

Kyselyn lopussa ryhmiltä tiedusteltiin, olivatko he kehittäneet toimivia käytänteitä oppilaitoksen 
opiskeluhuollon toimintaan tai sen toteuttamiseen. Ryhmistä 80 prosenttia (n = 171) ilmoitti 
kehittäneensä erilaisia opiskeluhuollon toimintatapoja ja käytänteitä. Opiskeluhuoltoryhmistä 
134 (62,3 %) kertoi tarkemmin kehittämistään käytänteistä ja toimintatavoista. Toimiviksi käy-
tänteiksi koettiin esimerkiksi seuraavat:

Vuosikello. Arviointikyselyt. Yhteiset koulutukset eri oppilaitosten kanssa, esim. tutor-toiminta.

Maahanmuuttajien tarpeiden kohtaamiseksi kerhotoimintaa.

Kokkikouluprojekti. Liikuntapappi. Yleensä olemme kehittäneet urheilulukiolaisten kaksoisura-
toimintaa.

Ns. huoliboksi, jonne opiskelijat voivat ilmoittaa nimettömänä huolensa opiskelijakaveristaan.

Opintojen seurantapalaverit; ’puolivälin pullat’ lukion kakkosille, yhteisöllisiä iltapäiviä jne.

Hyvinvointikioski-toiminta käynnistyi lukiollamme tammikuussa 2017. Teemoina kerran kuussa 
klo 9:30–12:15 välillä esim. uni ja rentoutuminen, Kelan palvelut, terveellinen ravitsemus, elämän 
suuret kysymykset (Seurakunta) ja mielenterveys. 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon teemapäivät (mm. liikunta, päihteet, kulttuuri...). Ryhmäyttävät tunnit 
ja ryhmäytymispäivät, yrittäjyyskurssin retket, kansainvälinen yhteistyö ja ystävyyskoulut. Opiske-
luhuollon pitämät oppitunnit, aamunavaukset. Opiskelijoiden kuulluksituleminen ja ideat koulun 
arkeen (mm. osallistuminen henkilöstökokouksiin, laadittuihin suunnitelmiin, teemapäiviin jne.).

Koulupsykologi, diakoni ja kuraattori ovat kehitelleet jännittämiseen ja yksinäisyyteen liittyviä ryhmiä. 
Koulupsykologi ja kuraattori ovat käyneet kaikilla ykkösvuositason ryhmissä RO-tuokion aikana 
kertomassa työstään ja vastaamassa opiskelijoiden ennalta laatimiin kysymyksiin. Koko koulu pitää 
huolta -teema vuosittain.



7 
Viranomaisten ja  

sidosryhmien haastattelut

Osana oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa toteutettiin opiskeluhuollon keskeis-
ten viranomaistahojen ja sidosryhmien haastattelut. Haastateltavia tahoja oli yhdeksän ja 
haastateltavia henkilöitä 15. 

Haastateltavien mukaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain myönteisiä vaikutuksia ovat esimer-
kiksi seuraavat asiat: opiskeluhuollon yhtenevien periaatteiden ja rakenteiden tuominen eri 
kouluasteille, yhteisöllisen opiskeluhuollon merkityksen nostaminen, oppilaiden ja opis-
kelijoiden tietosuojan paraneminen sekä oppilaiden ja huoltajien roolin sekä osallisuuden 
tehostuminen koulujen ja oppilaitosten yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Haastateltavat 
olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä myös opiskeluhuoltopalvelujen saatavuuden (erityisesti 
kuraattori- ja psykologipalvelut), laadun ja yhdenvertaisuuden paranemiseen. Lisäksi opis-
keluhuollon käytänteiden, suunnitelmallisuuden, kodin ja koulun välisen yhteistyön sekä 
ennaltaehkäisevän näkökulman koettiin tehostuneen lain myötä.

Haastatteluista nousi esiin myös asioita, joita opiskeluhuollossa tulisi vielä kehittää. Näitä 
olivat esimerkiksi yhteisöllisen opiskeluhuollon selkeämpien ja tarkempien sisältöjen, 
määreiden ja vaateiden laatiminen, poikkihallinnollisen yhteistyön tehostaminen, kirjaa-
miskäytänteiden ja opiskeluhuoltorekistereiden toimivuuden ja yhtenevyyden sekä tiedon-
siirtokäytänteiden parantaminen. Haastateltavien mukaan kehittämistä on myös koulujen 
ja oppilaitosten henkilöstön opiskeluhuollollisen tietämyksen lisäämisessä. Olennaista on 
tehostaa oppilaiden ja opiskelijoiden huolen huomaamista, huoleen reagoimista ja yksilökoh-
taisen monialaisen opiskeluhuoltoryhmän kokoamiskäytänteitä. Lisäksi oppilaanohjaajien 
roolia opiskeluhuollossa tulisi selkeyttää. Lain terminologian ja lain sisällön sopiminen 
laajalle ikähaitarille koettiin haastavaksi.

Haastateltavat mainitsivat myös opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden parantamisen yhdeksi 
kehittämiskohteeksi. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden 
opiskeluhuoltopalvelujen saatavuutta (haasteena esim. yhteisen kielen tai tulkkipalvelujen 
puuttuminen) tulisi tehostaa. Opiskeluhuoltopalveluista tulisi myös tiedottaa oppilaille ja 
opiskelijoille. Haastateltavat kokivat tärkeäksi hyvinvoinnin ja sen edistämisen sekä oppilais-
ta ja opiskelijoista välittävän toimintakulttuurin kehittämisen kouluissa ja oppilaitoksissa. 
Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa tulisi kehittää ja siihen tulisi myös resursoida. 
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin aineistonkeruu kohdistettiin myös 
viranomaisiin ja sidosryhmiin, jotka olivat olleet valmistelemassa lakia tai joiden tehtäväkent-
tää opiskeluhuollon asiat koskettavat. Haastattelut toteutettiin kevään ja kesän 2017 aikana. 
Haastattelukysymykset käsittelivät oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksia opiskeluhuollon 
tehostumiseen, palveluiden saatavuuteen, henkilöstön riittävyyteen sekä opiskeluhuollon vaikut-
tavuuteen. Haastatteluja täydennettiin keskeisillä oppilas- ja opiskelijahuoltolain valmistelun ja 
toimeenpanon teemoilla. 

7.1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vahvuudet 
sekä lain tuomat keskeiset muutokset 

Haastateltavat olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että laki toi opiskeluhuoltoon selvät rakenteet ja 
periaatteet. Lain katsottiin yhdenmukaistaneen opiskeluhuollon toimintaa ja käytänteitä, esimer-
kiksi asiakirjojen laatimista. Haastateltavat kokivat, että laki ohjaa opiskeluhuollon johtamista 
sekä kunnissa että oppilaitostasolla. Yhdenmukaisen lain on koettu helpottaneen eri osapuolten 
välistä keskustelua. Haastateltavien mielestä laki loi perustan yksilökohtaisen avun tasavertaiselle 
saatavuudelle muun muassa aikamäärevaateina. Osa haastateltavista koki, että laki on helpottanut 
yleisesti opiskeluhuoltopalveluiden saatavuutta.

Haastateltavat pitivät erittäin myönteisenä ja merkittävänä muutoksena kuraattori- ja psykolo-
gipalvelujen säätämistä toiselle asteelle. Hyvänä muutoksena pidettiin myös sitä, että lain myötä 
eri koulutusasteiden (esi- ja perusopetus, lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus) opiskelu-
huoltoon saatiin yhtenevä rakenne ja periaatteet. Lain koettiin siten yhdenmukaistaneen opis-
keluhuollon toimintaa kokonaisuudessaan. Toisaalta haasteita ovat tuoneet eri koulutusasteiden 
erilaiset käsitteet, ja lain tulkinta on sen vuoksi koettu paikoin vaikeaksi. On huomioitava, että 
oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuus ja oikeuksien toteutuminen merkitsevät eri-ikäisille lapsille 
ja nuorille eri asioita. 

Haastateltavat pitivät hyvänä, että laki vahvisti oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien roolia sekä 
osallisuutta opiskeluhuollossa. Opiskelijajärjestöjen edustajat olivat tyytyväisiä siihen, että opiskeli-
joille tarjotaan mahdollisuus osallistua oppilaitosten opiskeluhuoltoryhmien toimintaan. Toisaalta 
opiskelijajärjestöt nostivat esiin kysymyksen: kuinka paljon oppilaitoksissa todellisuudessa panos-
tetaan siihen, että saadaan opiskelijat osallisiksi opiskeluhuoltoryhmiin, ja miten hyvin yksittäisten 
opiskelijoiden ääni kuuluu oppilaitoksissa esimerkiksi opiskelijakunnan näkemyksiin verrattuna? 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon nostamista lakiin pidettiin erinomaisena asiana. Vaikka yhteisöllinen 
opiskeluhuolto ei sinänsä ole uusi asia kouluissa ja oppilaitoksissa, sen lakisääteisen määrittelyn 
koettiin lisäävän yhteisöllisen opiskeluhuollon painoarvoa. Haastateltavat kuitenkin totesivat, 
että yhteisöllisen opiskeluhuollon periaatteiden ymmärrys kunnissa, kouluissa ja oppilaitoksis-
sa vaihtelee, ja että yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutuminen kouluissa ja oppilaitoksissa on 
vielä kehitysvaiheessa. Haastateltavat kokivat myös, että opiskeluhuollon eri ammattiryhmiltä 
jää vähän resursseja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, koska resurssit käytetään lainmukaisiin 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluihin. 
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Osa haastateltavista nosti esiin ristiriidan yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
toteutuksessa. Lain hengen mukaan pitäisi painottaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa, mutta yk-
silökohtaisen opiskeluhuollon aikamääreet ovat velvoittavia. Haastatteluista nousi esiin näke-
mys, että aikamääreiden ohella on muistettava, että yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluja 
tarvitsevaa oppilasta tai opiskelijaa ei voi jättää hätään. Eräs haastateltava mainitsikin, että jos 
yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ei resursoida erikseen, opiskeluhuoltohenkilöstö joutuu jättämään 
siihen paneutumisen vähemmälle. Toinen vastaaja toi puolestaan esiin ristiriidan opiskeluhuollon 
painopisteistä: Jos lasten asioita ei jouduteta, on mahdollista joutua oikeuteen, mutta jos jätät yhteisöllistä 
oppilashuoltoa toteuttamatta, niin et joudu oikeuteen. Tämä ristiriita yksilökohtaiseen ja yhteisölliseen 
opiskeluhuoltoon paneutumisessa on aiheuttanut painetta erityisesti kuraattoreiden ja psykologien 
työssä – aikaa jää vähänlaisesti yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.

Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon osallistumiseen on vaikuttanut olennaisesti myös se, kuinka 
monessa koulussa tai oppilaitoksessa opiskeluhuoltohenkilö työskentelee ja kuinka paljon hä-
nen vastuualueellaan on oppilaita tai opiskelijoita. Työpanosta joudutaan usein kohdentamaan 
yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jos opiskeluhuoltohenkilöstön vastuulla on monta koulua 
tai oppilaitosta. Lisäksi useissa kouluissa tai oppilaitoksissa työskentelevän opiskeluhuoltohenki-
löstön aikaa kuluu paljon monen eri koulun opiskeluhuoltoryhmiin osallistumiseen, siirtymisiin 
ja esimerkiksi opiskeluhuoltosuunnitelmien laatimisiin.

7.2 Yhteistyö yli hallintorajojen lain valmistelussa ja toimeenpanossa

Kahden eri ministeriön yhteinen lainvalmistelu nähtiin hyvänä, mutta myös haasteellisena. Haas-
tateltavat kokivat, että valmisteluvaiheen yhteistyö ei sujunut ongelmitta. Haastateltavien mielestä 
valmisteluvaiheen suurimmat haasteet liittyivät sosiaali- ja terveyshallinnon ja opetushallinnon 
erilaisiin tulkintoihin opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä käsitteistä. Osa haastateltavista oli 
sitä mieltä, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa näkyy enemmän sosiaali- ja terveyshallinnon 
käsitteistö ja lainsäätämisen tapa. 

Lain valmisteluvaiheessa olleet tulkintaerot koettiin isoiksi. Näiden haasteiden nähtiin osaltaan 
viivästyttäneen lain toimeenpanon soveltamisohjeiden valmistumista. Soveltamisohjeiden puute 
puolestaan aiheutti haasteita opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä lain tulkinnassa että sen 
toimeenpanossa. Haastateltavat näkivät, että laissa on jonkin verran kouluille, oppilaitoksille 
ja eri koulutusasteille vieraita käsitteitä. Tämän katsottiin osaltaan vaikeuttavan lain tulkintaa.

Haastateltavilta kysyttiin myös yli hallintorajojen tapahtuvan yhteistyön sujumisesta lain toimeen-
panossa. Osa haastateltavista nosti esiin erityisesti tietosuoja-asioiden tulkintavariaatiot; kouluissa 
ja oppilaitoksissa on osin ollut epätietoisuutta muun muassa siitä, mitä asioita, kenen kanssa ja 
missä ryhmissä saa käsitellä. Muutamassa haastattelussa nostettiin esiin koulujen ja oppilaitosten 
opiskeluhuollon toiminnan puutteet tietosuojaa koskevien lakien noudattamisessa. Osa haastatel-
luista oli sitä mieltä, että lain kansallisessa toimeenpanovaiheessa painottui sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön rooli, sillä kyseinen ministeriö toteutti valtakunnallisesti oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
toimeenpanon koulutuskierrokset sekä oli suuressa roolissa soveltamisohjeiden laatimisessa. 
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Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että lain toimeenpano vaihtelee kunta-, koulu- ja oppi-
laitostasolla. He olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että koulujen ja oppilaitosten henkilöstön 
tietämys opiskeluhuollosta vaihteli. Haastateltavat totesivat, että osa henkilöstöstä on hyvin 
perillä opiskeluhuoltoasioista, mutta osalla tietämys on vähäistä. Haastateltavat pitivät sitä pit-
kälti johtajuuskysymyksenä. Haastateltavista suurin osa katsoi rehtoreilla olevan paljon vastuuta 
lainmukaisen opiskeluhuollon toteutumisesta ja tiedottamisesta. Osa haastateltavista arvioi tie-
toisuuden laista olevan yleisesti liian vähäistä. Lainmukaisen toiminnan haastavuutta on lisännyt 
lain yksityiskohtaisuus. Eniten epätietoisuutta koettiin olevan yksittäisen opiskelijan asioiden 
käsittelyn käynnistämisessä ja menettelytavoissa.

Osassa haastatteluista nousi esille näkemys lain toimeenpanon jonkinasteisesta siiloutumisesta 
kuntatasolla. Koska laki on poikkihallinnollinen, se vaatisi siten kunnissa yhteistä keskustelua 
yli hallintorajojen ja sen myötä toimintakulttuurin muutosta. Tämä ei ole vielä kaikissa kunnissa 
toteutunut. Osa haastateltavista mainitsi, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanossa olisi 
ollut hyvä tehdä enemmänkin yhteistyötä esimerkiksi aluehallintovirastojen kanssa.

7.3 Opiskeluhuoltoon liittyvät yhteydenotot 
viranomaisiin ja sidosryhmiin

Opiskeluhuoltoon liittyviä yhteydenottoja oli tullut paljon kaikille haastateltaville tahoille lain 
voimaantulon jälkeen aina soveltamisohjeen julkaisemiseen saakka. Osa haastateltavista kertoi 
yhteydenottoja tulevan edelleen viikoittain. Iso osa yhteydenotoista on liittynyt yksittäisen 
opiskelijan asian käsittelyyn, sillä menettelytavat koetaan edelleenkin hankaliksi ja epäselviksi. 
Kysymyksiä tulee myös siitä, missä ryhmässä opiskelijan asioita voi käsitellä ja miten ryhmä 
muodostetaan. Kouluissa ja oppilaitoksissa tuottaa hankaluuksia rajata, milloin on kyse yksittäi-
sen oppilaan tai opiskelijan opiskeluhuoltoasioiden ja milloin oppimisen tukemisen käsittelystä. 
Osa haastateltavista toi esiin, että yksittäisen oppilaan tai opiskelijan asioita käsitellään edelleen 
isoissa opiskeluhuoltoryhmissä.

Kuraattorin ja vastaavan kuraattorin tehtävistä ja pätevyyksistä on tullut myös paljon kysymyksiä. 
Opiskeluhuolto- ja opetushenkilöstö ottavat usein viranomaisiin tai sidosryhmiin yhteyttä siitä, 
miten lakia sovelletaan yksittäisissä tapauksissa käytäntöön. Tästä on noussut esiin näkemys, että 
kentällä ei tunneta lakia riittävästi tai sitä tulkitaan liian väljästi tai kyseenalaisesti. Yhteydenotoissa 
on tullut esiin seurattavien indikaattorien tarve opiskeluhuollossa. 

Opiskelijoiden yhteydenotot järjestöihin opiskeluhuollollisissa asioissa ovat vähäisiä, ja ne 
liittyvät esimerkiksi palvelujen saatavuuteen. Opiskelijajärjestöjen edustajat totesivat, että psy-
kologipalveluihin on ruuhkaa. Sen koettiin osin johtuvan siitä, että opiskelijat eivät ole tietoisia 
kuraattoripalveluista, kuraattorin työnkuvasta ja siitä, että osa psykologiapalveluihin jonottavien 
ongelmista ovat sellaisia, joihin voisi saada apua ja tietoa kuraattorilta. 
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7.4 Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus ja henkilöstön riittävyys

Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat, että opiskeluhuoltopalvelujen saatavuudessa on alueellisia 
eroja, joita ei ole saatu kavennettua oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä. Näin ollen palvelujen 
saatavuuden alueellinen tasa-arvo ei toteudu. Haastatteluissa nousi esiin, että niillä, joilla ei ollut 
riittävästi opiskeluhuollon palveluja ennen lakia, ei ole niitä vieläkään riittävästi. Haastateltavista 
osa arvioi, että Pohjois- ja Itä-Suomessa on eniten haasteita saatavuudessa muun muassa pitkien 
välimatkojen vuoksi. 

Terveydenhoitajapalveluiden saatavuuden koettiin toteutuvan parhaiten. Psykologi- ja kuraatto-
ripalveluihin on lain säätämisen jälkeen resursoitu toisella asteella hyvin, ja kuraattoripalveluiden 
saatavuus on lain säätämisen jälkeen parantunut. Haastateltavien mukaan psykologipalveluista 
on suurin pula. Myös lääkäripalveluista on pulaa. Olennaiseksi koettiin riittävän saatavuuden 
turvaaminen ja sen huomioiminen, että opiskeluhuoltopalveluiden tarve eroaa paljon kouluit-
tain ja oppilaitoksittain. Muutamat haastateltavista kokivat, että opiskeluhuoltohenkilöstöstä 
osa kuormittuu ja osa pääsee huomattavasti helpommalla. Mitoituksessa tulisi ottaa huomioon 
joustavuus, jotta mitoitus saataisiin hyvälle tasolle niissä kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa pal-
veluiden tarve on suuri.

Haastateltavien mielestä erityisryhmien palvelujen saatavuudesta on vähän tietoa ja on vaikeaa 
sanoa, millä tasolla palvelut valtakunnallisesti ovat. Erityisryhmille koetaan tarjottavan samat 
opiskeluhuollon palvelut kuin muillekin, ja erityistä pulaa palveluista ei koettu olevan. Erityis-
ryhmien palvelujen saatavuuden arvioitiin vaihtelevan sekä alueittain että opetuksen ja koulutuk-
sen järjestäjittäin. Maahanmuuttajilla arvioitiin olevan haasteita palvelujen saatavuudessa. Yksi 
haastateltava taho toi esiin, että maahanmuuttajien erityispalvelujen tarve on yhteydessä siihen, 
minkä polven maahanmuuttajia lapset tai nuoret ovat. Yhteisen kielen puuttuminen ja tulkkipal-
velut nousivat esiin maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden palvelutarpeista keskusteltaessa.

Osa haastateltavista kritisoi sitä, että laista puuttuu terveydenhoitajalle pääsyn aikarajat. Niiden 
tulisi olla säädetty laissa samaan tapaan kuin psykologille ja kuraattorille pääsyt on säädetty. 

Osa haastateltavista epäili, että yksilökohtaisen opiskeluhuollon tarkempi lakisääteisyys voi vai-
kuttaa vähentävästi yhteisöllisen opiskeluhuollon resursseihin. Joillakin opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjillä on linjauksia yhteisöllisen opiskeluhuollon resursoinnista erityisesti kuraattorien ja 
psykologien osalta. Linjaukset voivat koskea siten vain osaa opiskeluhuollon henkilöstöstä. Tämä 
saattaa johtaa siihen, että osa opiskeluhuoltohenkilöstöstä irtautuu yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. 
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7.5 Opiskeluhuollon tehostuminen

Haastateltavat mainitsivat muun muassa käytänteiden selkeyttämisen, suunnitelmallisuuden, 
lakisääteisten opiskeluhuoltopalveluiden laajenemisen toiselle asteelle, vanhempien kanssa tehtä-
vän yhteistyön sekä oppilaiden osallisuuden ja ennaltaehkäisevän näkökulman, kun he miettivät 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain tehostamia opiskeluhuoltoasioita. Tosin esimerkiksi oppilaiden, 
opiskelijoiden ja huoltajien osallistamisen koulujen ja oppilaitosten yhteisölliseen opiskeluhuol-
toon ja sen toteuttamiseen nähtiin olevan vielä vaiheessa.

Haastatteluissa nousi esille myös omien käytänteiden miettimisen ja tarkastelun, reflektoinnin, 
lisääntyminen. Sekä yksilökohtaisen että yhteisöllisen opiskeluhuollon koettiin tehostuneen, 
mutta toisaalta muistutettiin siitä, että toteutumisvariaatio molemmissa on edelleen suurta. 

7.6 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutukset 

Opiskeluhuollon ohjausryhmille, esiopetusyksiköiden ja perusopetuksen koulujen oppilashuol-
toryhmille, lukioiden opiskeluhuoltoryhmille sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien arvi-
ointiryhmille laadittiin oppilas- ja opiskelijahuoltolain hallituksen esityksen (HE 67/2013 vp) 
pohjalta kysymyspatteristo lain tavoitelluista vaikutuksista. Samoja kysymyksiä kysyttiin myös 
viranomaisten ja sidosryhmien haastatteluissa. Kysymykset kohdennettiin oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain tuomiin vaikutuksiin yhteiskunnan, viranomaisten, lasten ja nuorten, palveluiden 
saatavuuden ja riittävyyden sekä yleisesti opiskeluhuollon kokonaisuuden osalta. Haastateltavia 
pyydettiin arvioimaan lain vaikutuksia opiskeluhuoltoon viisiportaisella Likert-asteikolla (ovatko 
he samaa tai eri mieltä esitetyistä väittämistä). 

7.6.1 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Haastateltavien vastaukset vaihtelivat paljon kysymyksissä, jotka käsittelivät lain vaikutuksia 
viranomaisten toimintaan. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että toimijoiden vastuut ovat selkey-
tyneet. Osa ei allekirjoittanut tätä väitettä. Yhtä mieltä haastateltavat olivat siitä, että tiedonsiirto 
eri hallinnonalojen välillä ei ole parantunut. Sen koettiin menneen jopa huonompaan suuntaan. 
Lain voimaan tullessa tiedonsiirron koettiin loppuneen. Lisäksi lain säädösten tulkinnasta on 
ollut paljon epäselvyyttä. Se on johtanut siihen, että tietoa ei anneta lainkaan. Tämä puolestaan 
on vaikeuttanut oppilaiden ja opiskelijoiden asioiden käsittelyä. Turhien esteiden ei ole koettu 
poistuneen viranomaisten välisestä opiskeluhuollollisesta yhteistyöstä. 

Haastateltavien näkemykset yhteistyön lisääntymisestä ja parantumisesta sosiaali- ja terveystoi-
men ja opetustoimen välillä vaihtelivat. Osan mielestä yhteistyö on parantunut ja osan mielestä 
ei. Haastateltavien mielipiteet vaihtelivat myös opiskeluhuollon painopisteen siirtymisestä en-
naltaehkäisevään ja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Osan mielestä ne ovat toteutuneet ja osan 
mielestä ei. Osa oli myös sitä mieltä, että painopisteen muuttumista on vielä liian aikaista arvioida. 
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Myös opiskeluhuollon toiminnan selkeytymisestä tai johtamisesta haastateltavien näkemykset 
olivat eriäviä. Sen sijaan haastateltavat olivat melko yksimielisiä siitä, että opiskeluhuolto tukee 
opettajien työtä.

7.6.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain aikaan saamista yhteiskunnallisista vaikutuksista haastateltavat 
olivat melko yksimielisiä. He totesivat, että yhteiskunnallisia vaikutuksia on vaikea sanoa tässä 
vaiheessa, kun lain voimaantulosta on melko vähän aikaa. Vaikutukset näkyvät pitemmällä aikavä-
lillä. Toisaalta yhteiskunnallisiin vaikutuksiin vaikuttavat myös muut yhteiskunnalliset muutokset, 
ja tämän lain vaikutuksia on vaikea erottaa muista yhteiskunnan muutoksista. Haastateltavat 
olivat kuitenkin melko yksimielisiä siitä, että opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden tarve ei ole 
vähentynyt, vaan päinvastoin lisääntynyt. Myöskään sosiaalipalveluiden tarve ja opiskeluhuollon 
korjaavien toimenpiteiden tarve eivät ole kokemusten mukaan vähentyneet. Opiskeluhuollon 
jatkumolle koettiin nyt olevan paremmat edellytykset, koska opiskeluhuollosta on säädetty 
esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen samassa laissa. Sen sijaan jatkumon toteutumisesta 
oltiin eri mieltä. Tuloksellisuudesta ja lain tuomista säästöistä ei haastateltavien mukaan voi vielä 
tehdä johtopäätöksiä.

7.6.3 Vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Haastateltavat arvioivat lailla olleen myönteisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Lähes kaikki 
haastateltavat arvioivat kotien ja koulujen yhteistyön lisääntyneen sekä lasten ja nuorten vai-
kutusmahdollisuuksien ja osallisuuden menneen parempaan suuntaan opiskeluhuollossa. Tosin 
oppilaiden osallisuuden todettiin riippuvan kouluista ja oppilaitoksista: oppilaiden ja opiskeli-
joiden osallisuus on varmasti lisääntynyt niissä yksiköissä, joissa siihen on annettu koulujen ja 
oppilaitosten taholta mahdollisuus.

7.6.4 Vaikutukset opiskeluhuollon kokonaisuuteen 

Haastateltavien näkemykset lain vaikutuksista opiskeluhuollon kokonaisuuteen vaihtelivat. Opis-
keluhuoltolainsäädännön koettiin pääosin selkeytyneen ja suunnitelmallisuuden lisääntyneen. 
Myös oppilaiden ja opiskelijoiden tietosuojan koettiin parantuneen. Opiskeluhuollon käsitteiden 
selkeytymisestä haastateltavien käsitykset vaihtelivat. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että 
käsitteet ovat yhden lain myötä selkiytyneet. Osan mielestä laissa käytetyt yhdenmukaistetut 
käsitteet eivät sovi esiopetuksesta toiselle asteelle, ja käytetyistä käsitteistä on tullut kouluissa ja 
oppilaitoksissa tulkintavaikeuksia. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että opiskeluhuoltore-
kisterit eivät ole tulleet toimivammiksi. Edelleen kirjaamistavat vaihtelevat mapeista ja sinisistä 
vihkoista sähköisiin rekistereihin. Myös sähköisten rekistereiden riittävät tietoturvajärjestelmät 
ovat olleet pulmana ja niihin kaivataan tarkempaa ohjeistusta.
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7.6.5 Vaikutukset opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuteen ja riittävyyteen

Palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä haastateltavat olivat melko yksimielisiä. Opiskelu-
huoltopalveluiden saatavuuden ja laadun koettiin parantuneen ja yhdenvertaistuneen järjestäjien 
kesken. Vaikka palveluiden saatavuuden koettiin parantuneen, sitä ei kuitenkaan pidetty edelleen-
kään riittävänä. Osa haastateltavista muistutti, että vaikka laki antaa hyvät raamit yhteneväisille 
opiskeluhuollon käytänteille, niin niiden toteutuminen johtuu kuitenkin lopulta resursseista, ei 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaista. Myös opiskeluhuoltopalveluiden saatavuudessa sekä tasalaatui-
suudessa haastateltavat näkivät eroa. Eräs haastateltava muistutti, että laki ei tuonut mukanaan 
resursseja palveluiden saatavuuden paranemiseen. 

Haastateltavien mielestä oppilaiden ja opiskelijoiden avunsaanti on helpottunut opiskeluhuollossa. 
Määräaikojen toteutumisesta opiskeluhuollossa ja varhaisen tuen turvaamisen tehostumisesta 
sitä tarvitseville haastateltavat olivat epävarmoja.

7.7 Lain mukanaan tuomat haasteet

Viranomais- ja sidosryhmät nostivat esille useita haasteita, joita oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
toi mukanaan. Osa näistä liittyi lakiin kokonaisuutena, osa lain tulkintoihin sekä käytänteisiin ja 
osa lain yksittäisiin pykäliin. 

7.7.1 Tulkintaepäselvyydet ja soveltamisohjeiden viivästyminen

Lähes kaikki haastateltavat nostivat esille lain tulkintaepäselvyydet ja erityisesti lain soveltamis-
ohjeiden myöhäisen valmistumisen. Haastatteluista nousi esiin toteama, että lain toimeenpano 
ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Laki oli ollut voimassa puolitoista vuotta, kun 
soveltamisohjeet valmistuivat. Soveltamisohjeiden jälkeenkin laissa koettiin tulkinnanvaraisuutta 
ja epäselvyyttä. 

Sen, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa viitataan useisiin muihin lakeihin, kuten henkilötie-
tolakiin, sosiaalihuoltolakiin sekä lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, koettiin vaikeuttavan 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain ymmärtämistä. Eräs haastateltava muistutti, että lain parissa 
työskentelevien tulee tiedostaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain taustalla oleva muu lainsäädäntö. 
Haastatteluista nousi esiin näkemys siitä, että opetushenkilöstö ei välttämättä tunne oppilas- ja 
opiskelijahuoltolakia kovin hyvin.

Haastateltavat kokivat, että lain voimassaolon alkuvaihe oli nyanssien säätämisen aikaa. Kokonai-
suuden ja painopisteiden miettiminen jäi toissijaisiksi. Haastateltavat mainitsivat lain jalkauttamisen 
käytäntöön olevan edelleen vaiheessa: on opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, joissa toiminta on 
selkeää ja lainmukaista, mutta on myös kouluja ja oppilaitoksia, joissa edetään edelleen samoin 
kuin ennen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantuloa. 
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7.7.2 Yhteisöllisen opiskeluhuollon haasteet

Yhteisöllinen opiskeluhuolto koettiin periaatteena hyväksi ja tärkeäksi, mutta sen toimivuus ja 
käytännöt puhututtivat haastateltavia. Muutama haastateltava koki, että yhteisöllisen opiske-
luhuollon ennaltaehkäisevä toiminta ei vielä toteudu, vaan edelleen toiminta on pääasiassa niin 
sanotusti tulipalojen sammuttamista. 

Laissa mainitaan, että opiskeluhuoltoa tulee toteuttaa ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko 
oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämä koettiin ristiriitaiseksi, 
sillä määrällisesti lakiteksti painottuu tarkasti säädeltyyn yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. 
Laissa ei määritellä opiskeluhuoltohenkilöstön osuutta yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Osa 
haastateltavista pohti tämän vaikutusta kouluihin ja oppilaitoksiin – onko vaarana, että osa 
opiskeluhuoltohenkilöstöstä jää pois yhteisöllisestä kokonaisuudesta ja syrjäytyy koulun arjesta? 
Käytännöt vaihtelevat kuntakohtaisesti siinä, kuinka paljon opiskeluhuoltohenkilöstö on mukana 
yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. 

Osa haastateltavista pohti, pitäisikö opiskeluhuoltohenkilöstölle säätää tarkemmin, kuinka paljon 
esimerkiksi viikoittaisesta työajasta tulisi käyttää yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Osalla 
henkilöstöä saattaa olla niin paljon yksilöasiakkaita, että he eivät välttämättä ehdi paneutua 
yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Kritiikkiä kohdistettiin myös siihen, että laissa ei ole sisältöä 
yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, ja yhteisöllisestä opiskeluhuollosta puuttuu valtakunnallinen 
tuki. Lisäksi haastatteluista nousi esille, että opiskeluhuollon henkilöstöllä ei ole koulutuksensa 
pohjalta valmiuksia yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, vaan jokainen muovaa omat käytänteet 
kokemustensa myötä.

Haastatteluissa pohdittiin myös, onko yhteisöllinen opiskeluhuolto riittävän ennaltaehkäisevää, 
onko poikkihallinnolliselle yhteistyölle riittävästi aikaa, kun opiskeluhuoltoon on tullut uusia 
yhteistyökumppaneita (esim. neuvolat) sekä onko oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien mukaan 
ottaminen yhteisölliseen toimintaan edennyt hitaasti. Esille nostettiin näkemys siitä, että usein 
ennaltaehkäisevässä toiminnassa panostetaan ongelmien ehkäisyyn. Tärkeäksi koettiin, että yh-
teisöllisessä opiskeluhuollossa tulisi huomion ja toiminnan kohdistua myös hyvinvointiin ja sen 
edistämiseen. Eräs haastateltava pohti, miten esimerkiksi psyykkistä hyvinvointia edistettäisiin 
ongelmiin reagoimisen sijaan. Erityisesti opiskelijajärjestöjen edustajat toivoivat kouluihin ja 
oppilaitoksiin toimintakulttuuria, joissa kaikki opettajat olisivat innostuneita ja kiinnostunei-
ta oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Esiin nostettiinkin kysymys: miten opettajien 
työpanosta olisi mahdollista resursoida enemmän opiskeluhuoltotyöhön? Osa haastateltavista 
huomautti, että laissa ei ole määritelty yhteisöllisestä opiskeluhuollosta vastaavaa, jolloin laista 
saa käsityksen, että ”kaikki on kaikkien vastuulla”. Eräs haastateltava tiivisti lain tuovan oivalliset 
mahdollisuudet yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, kunhan toimijat vain toteuttaisivat sitä.
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7.7.3 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon haasteet

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon koettiin vievän paljon resursseja. Miettimistä aiheutti erityisesti 
oppilaan tai opiskelijan huolen huomioiminen ja siihen reagoiminen sekä monialaisen asiantun-
tijaryhmän kokoaminen – tartutaanko ilmenneeseen huoleen heti, kuka ryhmän kokoaa ja ketä 
ryhmään kutsutaan? Monialaisen yksilökohtaisen ryhmän perustamistehokkuudessa koettiin 
olevan variaatiota: joissakin kouluissa tai oppilaitoksissa ei ole ryhmiä perustettu lainkaan ja 
toisissa ryhmiä perustetaan niin paljon, että ei ehditä toimia.

Muutama haastateltava nosti pohdinnan kohteeksi opiskeluhuoltopalveluiden yhtäläisyyden. 
Koettiin, että isoissa kouluissa ja oppilaitoksissa yksilökohtainen opiskeluhuolto pystytään to-
teuttamaan lähipalveluperiaate huomioiden. Sen sijaan pienissä yksiköissä tilanne voi olla toinen. 
Eräs haastateltava huomautti, että opiskeluhuollosta ei saisi tulla työterveyshuoltomaista.

Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat opiskeluhuoltoon liittyvät tiedonsiirto-ongelmat. Nähtiin, 
että opettajien välinen tavanomainen luottamuksellinen ja kasvatuksellinen keskustelu ei enää 
toimi, sillä taustalla on pelko tiedon antoon ja salassapitoon liittyvistä asioista. Osa haastateltavista 
pohti, etenevätkö opiskeluhuollon asiat, jos pelätään lakia. Toisaalta muistutettiin, että tiedon-
siirtoasioissa on ollut väärinkäsityksiä ja selkeää tietosuojaan liittyvää tiedon puutetta, jotka ovat 
monin paikoin laitettu turhaan lain syyksi. 

7.7.4 Lain soveltamisen haasteet laajalle ikäryhmälle

Lähes kaikki haastateltavat toivat esille lain haastavuuden laajalle ikäryhmälle, sillä toisella asteella 
opiskelijat ovat täysi-ikäisiä, kun taas esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat vielä esimerkiksi lasten-
suojelulain alaisia. Haastavaa on erityisesti lain terminologian soveltumattomuus eri kouluasteille. 
Lain sisältö nähtiin etäiseksi esiopetuksesta. Haastatteluista nousi esiin oman ohjeistuksen tarve 
esimerkiksi esiopetukseen, sillä lain soveltaminen eri kouluasteille nähtiin hyvin erilaisena. Lain 
painopisteen koettiin olevan perusopetuksessa, erityisesti alakoulussa. 

7.7.5 Lain aikamäärevaateet

Laissa mainitut määräajat (esim. kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun psykologin 
tai kuraattorin kanssa samana tai seuraavana päivänä, kun oppilas on tätä pyytänyt tai pääsy ter-
veydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta) olivat asioita, joita haastateltavat nostivat lain 
mukanaan tuomiksi haasteiksi. Haastateltavat totesivat määräaikojen toteutumisessa olevan paljon 
eroa kunnittain ja kouluittain. Osa mietti psykologin ja kuraattorin rinnastamista laissa tai-sanalla 
(15§ ja 16§): ovatko oppilaiden ongelmat sellaisia, että kumpi tahansa edellä mainituista voi ottaa 
ne käsiteltäväkseen? Haastatteluissa todettiin, että pitäisi olla selkeä näkemys siitä, keneltä apua 
tarpeen tullen haetaan. Toive oli, että ”luukulta luukulle juoksemisesta” päästäisiin eroon. Esille 
nostettiin myös näkemys, että määräajat voivat aiheuttaa opiskeluhuoltohenkilöstössä ahdistusta 
ja saada aikaan sen, että yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden tuottaminen määräajassa 
tapahtuu yhteisöllisen opiskeluhuollon kustannuksella.
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7.7.6 Opiskeluhuoltohenkilöstöön liittyvät haasteet

Kuraattoreiden kelpoisuus oli yksi keskeinen kokonaisuus, jonka haastateltavat nostivat esille. 
Kelpoisuuden osalta termistön ei koettu olevan selkeä: on esimerkiksi eri asia puhua sosiaali-
työn ja -alan opinnoista. Terminologiassa koettiin muutoinkin olevan tarvetta täsmennyksille. 
Epäselväksi koettiin myös aluehallintovirastoille laissa annettu oma-aloitteinen tutkintaoikeus 
siitä, onko koulutuksen järjestäjä järjestänyt lain 6 §:ssä säädetyn opetussuunnitelman mukaisen 
opiskeluhuollon oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti. 

Lisäksi haastatteluissa pohdittiin eri opiskeluhuoltoryhmien ohjauksen toimimattomuutta. 
Haastateltavista osa toivoi ohjaukseen todellista toimivaltaa ja selkeitä kuvauksia opiskeluhuol-
lon kokonaisuudesta sekä siitä, miten kokonaisuus otetaan haltuun. Haastatelluista osa mainitsi 
opiskeluhuollon tarvitsevan kouluissa ja oppilaitoksissa selkeää johtamista. Rehtorin roolin 
merkitys lain hengen ymmärryksessä, yhteistyöverkostoissa ja henkilöstön kouluttautumiseen 
ohjaamisessa nostettiin esille muutamissa haastatteluissa. Olennaiseksi koettiin ymmärrys opis-
keluhuollon kokonaisuudesta ja laajuudesta. Osa haastateltavista puolestaan nosti esille huolen 
opiskeluhuollon kuntatason ohjausryhmien toimivuudesta: ketkä kunnissa vastaavat opiskelu-
huollosta: hallintovirkamiehet vai opiskeluhuollon ammattilaiset?

Eräs haastateltava totesi ison osan opiskeluhuollon ongelmista johtuvan resurssipulasta. Tämän 
todettiin näkyvän esimerkiksi psykologivajeena joissakin kunnissa. Kyse ei ole siitä, että psykologeja 
ei ole ollut, vaan kyse on erityisesti siitä, että kunnat eivät ole perustaneet psykologivakansseja 
riittävästi. Kunnan voi olla vaikea saada psykologia, jos kunnassa on tarve kolmelle psykologille, 
mutta auki laitetaan vain yksi vakanssi. Olennaista olisi paneutua vakanssien oikeaan mitoitukseen. 
Opiskeluhuoltoyhteisöt nähtiin merkitykselliseksi, joten kollegiaalinen tuki koettiin tärkeäksi. 
Lisäksi useat haastateltavat mainitsivat ongelmaksi opiskeluhuoltohenkilöstön vaihtuvuuden. 

Hallituksen esityksessä (HE 67/2013) mainitut kuraattoreiden ja psykologien mitoitusperusteet 
koettiin hämmentäviksi. Osa haastateltavista kritisoi sitä, että kuraattoreille ja psykologeille 
ehdotettiin eri oppilasmääriä yhtä työntekijää kohden. Lukuja kritisoitiin, sillä koettiin, että osa 
tulkitsi niitä hyvin tarkasti, minkä seurauksena palvelut heikentyivät paikoin. 

7.7.7 Muut haasteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetushallituksen roolit opiskeluhuoltopalvelujen 
ohjaamisessa ja kehittämisessä aiheuttivat hämmennystä, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta 
ei nähdä koulutusorganisaationa, mistä syystä koettiin, että yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon 
ei ole ollut tarjolla koulutusta tai ohjausresursseja. Haasteelliseksi koettiin myös pedagogisen 
tuen ja opiskeluhuollon erottaminen toisistaan. Aiheesta nousi esiin esimerkiksi seuraavia ky-
symyksiä: Milloin kyse on pedagogisesta tuesta ja milloin opiskeluhuollon tuesta? Nähdäänkö 
opiskeluhuolto erillisenä kokonaisuutena? Aiheuttaako opiskeluhuollon ja pedagogisen tuen 
erottaminen turhaa jakautumista? 
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Lisäksi rehtorin roolin muutos opiskeluhuollossa, opiskeluhuollon kertomukset ja oppilaan 
kirjallinen suostumus olivat asioita, jotka puhututtivat haastateltavia. Osa haastateltavista näki 
opiskeluhuollon toimijoiden roolit, rehtorin rooli mukaan lukien, selkeämpinä ennen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain voimaantuloa kuin nyt. Opiskeluhuoltorekisterit ja niiden toimimattomuus 
olivat yksi keskeisistä haastateltavien huolenaiheista. Lain pykälät 18 (Opiskelijan ja hänen laillisen 
edustajansa asema opiskeluhuollossa) ja 19 (Yksittäistä opiskelijaa koskevan opiskeluhuoltoasian 
käsittely) nousivat myös esiin haastatteluissa. Eräs haastateltava pohti, pitääkö oppilaalta pyytää 
kirjallinen suostumus asian käsittelyyn aina vai vain silloin, kun mukaan tulee ulkopuolisia hen-
kilöitä. Kehittämiskohteeksi mainittiin myös oppilaanohjauksen roolin tehostaminen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa. 

7.8 Opiskeluhuolto ja sote-uudistus

Haastateltavat pohtivat myös sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisia vaikutuksia opiskelu-
huoltoon. Uudistus koettiin haasteelliseksi. Osa haastateltavista korosti sote- ja maakuntauudis-
tuksen suunnittelun edenneen sairaanhoito edellä. Hieman pelonsekaisin näkemyksin tuotiin 
esille toive siitä, ettei maakunnan erikoissairaanhoito ala johtaa maakunnan opiskeluhuoltoa. 
Tosin todettiin, että sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelun yhteydessä on keskusteltu hyvin 
vähän opiskeluhuollosta. Olennaista olisi saada suunnitteluun mukaan mahdollisimman paljon 
käytännön työntekijöitä ja lähiesimiehiä, jotta toimivat käytänteet eivät häviä. Hieman sekalaiseksi 
ja epävarmaksi koettiin, mitkä tahot voivat järjestää mitäkin palveluita.

Näkemykset opiskeluhuoltohenkilöstön jakautumisesta kuntiin (kuraattori- ja psykologipalvelut) 
ja maakuntiin (lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut) vaihtelivat. Osa haastateltavista koki, että 
maakunnan alaisuudessa eri ammattiryhmien tilanne voisi parantua ja tulla oikeudenmukaisem-
maksi. Suurin osa koki suunnitelmat opiskeluhuoltohenkilöstön jakautumisesta hyväksi. Esille 
nostettiin muun muassa koulujen ja oppilaitosten entistä merkittävämpi rooli kunnissa. Nähtiin, 
että koulut ja oppilaitokset tulisivat olemaan tulevaisuudessa yksi kuntien konkreettisimmista 
toimista ja keskeisistä arjen hyvinvoinnin luojista. Tärkeäksi koettiin dialogisen, moniammatilli-
sen yhteistyön toteuttaminen jatkossa. Eräässä haastattelussa nousi esiin, että tämä tulisi turvata 
kirjoitetulla normistolla.

Sote- ja maakuntauudistuksen huolenaiheeksi nostettiin muun muassa yhteisöllisen opiskelu-
huollon toteuttaminen, jos kuraattorit ja psykologit ovat kunnan alaisuudessa ja lääkärit sekä 
terveydenhoitajat maakunnan alaisuudessa. Esitettiin myös epäily psykologi- ja kuraattoripal-
veluiden epätasa-arvoistumisen lisääntymisestä. Koettiin, että opiskeluhuollon kokonaisuuden 
jäsentämiseen ja järjestämiseen tarvitaan selkeät rakenteet, jotta toiminta ei pirstoudu ja sirpaloidu. 
Huolena on myös moniammatillisen opiskeluhuollon kalleus ja se, miten kustannukset jaetaan. 
Oppilaat ja opiskelijat eivät saa olla niitä, jotka tästä kärsivät.
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8 
Svenskspråkig  

sammanfattning

Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) trädde i kraft 1.8.2014. I lagen föreskrivs det 
om den rätt till elevhälsa som gäller för eleverna inom förskoleundervisning och grundläggande 
utbildning samt studerande inom gymnasiet och grundläggande yrkesutbildning. I lagen före-
skrivs även om anordnande av elevhälsa. Lagens syfte är att 1) främja de studerandes inlärning, 
hälsa och välbefinnande samt delaktighet och att förebygga problem, 2) främja välbefinnandet 
i läroanstalten och i studiemiljön, en sund, trygg och tillgänglig läroanstalt och studiemiljö, ge-
mensam verksamhet samt samarbetet mellan hemmet och läroanstalten, 3) säkerställa tidigt stöd 
för dem som behöver det, 4) säkerställa jämlik tillgång till och kvalitet på de elevhälsotjänster 
som de studerande behöver, 5) stärka genomförandet och ledningen av elevhälsoverksamheten 
som en funktionell helhet och som sektorsövergripande samarbete. (Lagen om elev- och stude-
randevård 30.12.2013/1287) 

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomförde åren 2016–2017 på uppdrag av undervis-
nings- och kulturministeriet en utvärdering om verkställandet av elev- och studerandevårdslagen. 
Utvärderingen omfattade förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning 
och yrkesutbildning, det vill säga alla utbildningsstadier som hör till lagens tillämpningsområde. 
Utvärderingen var ett led i den utredning som riksdagen krävt om konsekvenserna av de lag-
ändringar som genomfördes år 2014, och dess syfte var att utreda konsekvenserna av lagen om 
elev- och studerandevård, som trädde i kraft 1.8.2014 för inverkan på elevhälsan, effektivisering, 
tillgång till tjänster och personalresurser. Utvärderingsresultaten för allmänbildande utbildning 
har sammanställts i den här rapporten.

Utvärderingen riktades till alla undervisnings- och utbildningsanordnare. Till enheter inom 
förskoleundervisning, skolor och läroanstalter som valts genom urval samt till elever i årskurs 
fem och åtta och till studerande på andra årskursen i gymnasiet. De digitala enkäterna genom-
fördes i februari–mars 2017. Utvärderingen omfattade också en analys av avsnitten om elevhälsa 
i läroplanerna. Utöver det här intervjuades myndigheter och intressentgrupper som deltagit i 
beredningen av lagen om elev- och studerandevård eller vars uppgifter berörs av elevhälsofrågor.
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Inom den allmänbildande utbildningen deltog följande grupper i utvärderingen som  
genomfördes 2017 

 ▪ 264 styrgrupper för elevhälsan hos undervisnings- och utbildningsanordnare

 ▪ 215 läroanstaltsvisa elevhälsogrupper inom gymnasieutbildning

 ▪ 459 skolvisa elevvårdsgrupper inom grundläggande utbildning

 ▪ 159 enhetsvisa elevvårdsgrupper inom förskoleundervisning

 ▪ 21 119 elever och studerande, varav

 ° 8 038 studerade på andra årskursen i gymnasiet

 ° 7 882 gick i årskurs 8 inom grundläggande utbildning

 ° 5 199 gick i årskurs 5 inom grundläggande utbildning

 ▪ 15 representanter för myndigheter och intressentgrupper

Myndigheternas och intressentgruppernas utvärdering genomfördes med hjälp av temaintervjuer, 
övrigt utvärderingsmaterial samlades in via digitala enkäter. Man analyserade också elevhälsoav-
snittet i 34 läroplaner inom förskoleundervisning, 91 läroplaner inom grundläggande utbildning 
och 61 läroplaner inom gymnasieutbildning.

Den svenskspråkiga sammanfattningen är en sammanställning av alla som deltog i utvärderingen, 
inte enbart svenskspråkiga svarande. Antalet svenskspråkiga svarande var relativt litet (t.ex. deltog 
endast fem helt svenskspråkiga styrgrupper för elevhälsan i utvärderingen) i en del av målgrup-
perna för utvärderingen, vilket innebär att resultatbehandlingen enbart ur ett svenskspråkigt 
perspektiv inte ansågs vara förnuftigt. I sammanfattningen ingår svaren från alla som deltagit i 
utvärderingen, inte bara från de svenskspråkiga.

8.1 Styrgrupper för elevhälsan

Enkäten för styrgrupper för elevhälsan besvarades av 261 (69,9%) undervisnings- eller utbild-
ningsanordnare. Det kom in 264 svar, eftersom några anordnare svarade separat för förskole- eller 
grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning. Antalet sammanträden per läsår för styrgrup-
perna för elevhälsan varierade mycket (0–35). Det vanligaste (36,0 %) antalet sammanträden var 
två per läsår. Det förekom stor variation i sammansättningen av styrgrupperna för elevhälsan. I 
styrgruppen för elevhälsan ingick vanligen undervisnings- eller utbildningsanordnaren, repre-
sentanter för olika skolstadier, en psykolog, en kurator och en hälsovårdare. Läkare, ansvariga 
kuratorer, representanter för yrkesutbildning och olika samarbetsinstanser kom att ingå i liten 
utsträckning i styrgrupperna. Det förekom även variation i sammansättningen av de styrgrupper 
som besvarade enkäten. Den vanligaste sammansättningen av en svarande grupp var represen-
tanter för utbildningsanordnaren och den grundläggande utbildningen. 
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Elev- och studerandevårdslagens påverkan på effektiviseringen av elevhälsan och på  
elevhälsans effekter

Lagen om elev- och studerandevård ökade strukturen i elevhälsoarbetet i styrgrupperna för 
elevhälsan samt förbättrade barnens och ungdomarnas påverkansmöjligheter i skolor och läro-
anstalter. Bland de positiva konsekvenserna av lagen om elev- och studerandevård kan man läsa 
ut en ökad delaktighet bland elever och studerande inom generellt inriktad elevhälsa och ett 
ökat elevhälsosamarbete mellan hem och skolor. Anordnandet av generellt inriktad elevhälsa 
effektiviserades mest i stadsliknande kommuner och minst i landsbygdsliknande kommuner. 
Ett område som behöver utvecklas är vårdnadshavarnas och hela skolgemenskapens delaktighet 
inom den generellt inriktade elevhälsan. 

Bland elevhälsopersonalen var kuratorerna de som mest aktivt deltog i den generellt inriktade 
elevhälsans verksamhet. Andelen läkare som deltog var liten.

I styrgrupperna (63,3 %) upplevde man att elevhälsan som riktas till enskilda elever i regel hade 
effektiviserats i och med lagen om elev- och studerandevård. Cirka nio procent av svararna ansåg 
att effektiviseringen hade varit betydande. Enligt en femtedel (18,9 %) hade verksamheten förblivit 
oförändrad och cirka nio procent upplevde att den hade försämrats. Av styrgrupperna diskuterade 
57 procent (n = 150) orsakerna till att den elevhälsa som riktas till enskilda elever eller studerande 
förändras. En förändring upplevdes bland annat genom en effektiviserad och tydligare riktad 
verksamhet samt genom en ökad medvetenhet. Cirka en femtedel av svararna uppgav att ingen 
positiv förändring har skett i verksamheten eller att verksamheten till och med har försämrats 
efter att lagen om elev- och studerandevård trädde i kraft. Cirka 18 procent av svararna lyfte fram 
att man kunde se en ökad hänsyn gentemot elever, studerande och vårdnadshavare och att deras 
påverkansmöjligheter hade förbättrats.

Lagen om elev- och studerandevård tydliggjorde olika aktörers ansvar, strukturerade och effekti-
viserade elevhälsans verksamhet, förbättrade elevernas och studerandenas integritetsskydd och 
tillgång till hjälp. Lagen om elev- och studerandevård förbättrade också kontinuiteten i elevvården 
från förskoleundervisning till det andra utbildningsstadiet samt gjorde elevhälsan till en mer sek-
torsövergripande helhet. Styrgrupperna bedömde den övergripande situationen inom elevhälsan 
som betydligt bättre efter att lagen om elev- och studerandevård trädde i kraft. 

Lagen om elev- och studerandevård har medfört mycket gott, men utgående från svaren från 
styrgrupperna för elevvård finns det fortfarande sådant inom elevhälsan som behöver utveck-
las. Bland annat borde utbildningsanordnaren bli bättre på att följa upp och utvärdera (t.ex. hur 
ofta responsen samlas in och hur den används på ett funktionellt sätt), på att avlägsna onödiga 
hinder i elevhälsosamarbetet mellan myndigheter, samt på att utveckla elevhälsoregister och 
registreringsrutiner. 

Ställvis kom det fram att det finns behov att utveckla genomförandet av individuellt inriktad 
elevhälsa. Till exempel var man ställvis dålig på att be om samtycke för åtgärder av elever och 
studerande. Och man var dålig på att be om skriftliga tillstånd av dem. En del av styrgrupperna 
uttryckte att lagens krav på inom vilken tidsfrist man ska genomföra elev- och studerandevård 
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uppfylldes dåligt. Det kom också fram att det finns en hel del utmaningar i den stora personalom-
sättningen inom elevhälsan och på grund av det här blir det inte lätt att uppfylla servicebehovet. 
Det finns också utmaningar i att kunna tillhandahålla tjänster på ett för målgruppen fungerande 
språk. Det här gäller särskilt elever och studerande med invandrarbakgrund.

Dessutom återstår mycket att göra för att nå de mer långsiktiga målen i lagen om elev- och stude-
randevård, såsom ett minskat behov av korrigerande åtgärder, familjerådgivning för barn, barnskydd, 
mentalvårdstjänster för barn samt socialtjänster för barn. Något över hälften av styrgrupperna 
för elevhälsan var delvis eller helt av samma åsikt om att lagen om elev- och studerandevård inte 
har åstadkommit ekonomiska besparingar.

Elev- och studerandevårdslagens konsekvenser för personalresurser och tillgången  
till tjänster 

Styrgrupperna bedömde att tillgången till individuellt inriktade elevhälsotjänster i regel hade 
förblivit oförändrad i och med lagen om elev- och studerandevård (figur 175). Av styrgrupperna 
för elevhälsan ansåg 47 procent att kuratorstjänsterna hade effektiviserats. Motsvarande andel 
för psykologtjänster var 45. En del av styrgrupperna bedömde att tillgången hade försämrats till 
exempel när det gällde läkar- och psykologtjänster. Största delen (86,7 %) av styrgrupperna för 
elevhälsan var delvis eller helt av samma åsikt om att lagen eleverna och studerandena kunde anlita 
elevhälsotjänster inom de tidsfrister som ställs i lagen om elev- och studerandevård. 
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FIGUR 175. Förändring gällande tillgången till individuellt inriktade elevhälsotjänster som följd av 
lagen om elev- och studerandevård, enligt styrgrupperna för elevhälsan (n = 254–261)
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Närmare en femtedel av styrgrupperna upplevde att det inte fanns tillräcklig tillgång på läkare 
och psykologer inom elevhälsan. I (figur 176) kommer det fram att man anser att tillgången på 
läkare och psykologer inom elevhälsan alltså var dålig eller mycket dålig (figur 176). Tillräckligheten 
gällande hälsovårdare och kuratorer bedömdes i regel som bra eller mycket bra. 
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FIGUR 176. Tillgång på personal inom elevhälsan enligt styrgrupperna för elevhälsan (n = 
257–263)

Synpunkter hos styrgrupperna för elevhälsan på elevhälsans styrkor och  
utvecklingsområden 

Styrgrupperna fick i uppgift att nämna de tre viktigaste positiva konsekvenserna av lagen om elev- 
och studerandevård för genomförande av elevhälsan. Av styrgrupperna diskuterade 199 (75,4 %) 
ovannämnda positiva konsekvenser.  Svaren gällande de positiva konsekvenserna av lagen om 
elev- och studerandevård fördelades på följande sätt:

 ▪ Samarbete, delaktighet, mångprofessionalitet (26,5 % av svaren)

 ▪ Enhetlighet, tydlighet (bl.a. systematik, struktur och uppföljning) (25,5 % av svaren)

 ▪ Förebyggande perspektiv, generellt inriktad elevhälsa (13,9 % av svaren)

 ▪ Tillgänglighet (psykologer, kuratorer) och resurser (9,5 % av svaren)

 ▪ Planer, förpliktelser, normering (8,6 % av svaren)

 ▪ Individuellt inriktad elevhälsa, elevernas rättigheter (6,5 % av svaren)

 ▪ Fokus på elevhälsa, positivitet (2,3 % av svaren)

 ▪ Övriga svar (7,2 % av svaren)
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Av styrgrupperna diskuterade 238 (90,2%) styrkorna i sitt arbete med elevhälsa. Styrgrupperna 
lyfte fram bland annat 1) mångprofessionalitet, samarbete, gemenskap och delaktighet (24,1 
% av svaren), 2) flexibilitet, funktion, snabbhet, effektivitet och verksamhetskultur (14,7 % av 
svaren), 3) yrkeskompetens och personal (14,2 % av svaren), 4) tillgången till tjänster, jämlikhet 
samt resurser i allmänhet (11,3 % av svaren), 5) en lämplig storlek på verksamhetsmiljön eller att 
den är liten och familjär (9,9 % av svaren), 6) struktur, regelbundenhet, engagemang och syste-
matik (8,7 % av svaren) samt 7) utvecklingsvilja (3,5 % av svaren). Andelen svar som inte kunde 
kategoriseras enligt ovannämnda kategorier (t.ex. utvärdering av elevhälsan) var 13,6 procent. 

Av styrgrupperna noterade 228 (86,4%) områden som de behöver utveckla. Mest utvecklings-
behov såg man i förebyggande arbete, generellt inriktat elevhälsoarbete, tidigt ingripande och i 
delaktighet (22,3 % av svaren) samt i resurser, tillgången till tjänster, tillgänglighet och jämlik-
het (19,4 % av svaren). Andra områden i behov av utveckling som nämndes var olika blanketter 
och register inom elevhälsan samt utvärdering och uppföljning av elevhälsan (13,9 % av svaren), 
verksamhetssätt, strukturer och gemensamma rutiner (13,9 % av svaren), frågor gällande sekre-
tess, elevernas rättigheter och information (9,8 % av svaren), kontinuitet och engagemang samt 
lärarnas kunskap om elevhälsan (3,5 % av svaren) och elevvård inom förskoleundervisning (1,2 
% av svaren). Andelen svar som inte kunde kategoriseras enligt ovannämnda kategorier (t.ex. 
spridning av god praxis) var 16 procent. 

8.2 Elevvård inom förskoleundervisning

I utvärderingen av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård deltog 159 elevvårdsgrup-
per inom förskoleenheter som representerade förskoleundervisning. Utvärderingen genomförs 
både i daghem och i anslutning till skolor. Undervisningsspråket i de förskoleenheter som deltog i 
utvärderingen var i regel finska (91,8%). I utvärderingen deltog nio svenskspråkiga förskoleenheter 
(5,7 %) och tre enheter där undervisning ges på både finska och svenska (1,9 %). 

Enhetsvisa elevvårdsgrupper inom förskoleundervisning sammanträdde vanligen (45,3 % av svaren) 
två gånger under läsåret, men det fanns stor variation i antalet sammanträden (0–38). Läkarnas, 
barnens, barnskötarnas och vårdnadshavarnas delaktighet i enhetsvisa elevvårdsgrupper inom 
förskoleundervisning var liten. Elevvårdsgrupperna bedömde att lagen om elev- och studeran-
devård ökade arbetsmängden gällande elevvård för barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslä-
rare och daghemsföreståndare i någon mån eller betydligt. Också kuratorernas och psykologernas 
arbetsmängd ansågs i regel ha ökat i och med lagen.

Elev- och studerandevårdslagens påverkan inom förskoleundervisning-
en på effektiviseringen av elevhälsan och på elevhälsans effekter

Lagen tydliggjorde i stor utsträckning ansvaret för olika aktörer inom elevvården, flyttade fokus 
mot tidigt ingripande och förebyggande arbete, gjorde elevvården till en mer sektorsövergripande 
helhet, förbättrade kontinuiteten i elevvården från förskoleundervisning ända fram till det andra 
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utbildningsstadiet, ökade barnens påverkansmöjligheter och strukturen i elevvården samt för-
bättrade barnens integritetsskydd. Lagen om elev- och studerandevård effektiviserade elevhälsan 
enligt läroplanen inom förskoleundervisning. 

Andelen personer som bedömde att elevvårdens tillstånd är bra eller mycket bra ökade i och med 
lagen om elev- och studerandevård (figur 177). Lagen främjade vårdnadshavarnas, barnträdgårds-
lärarnas och specialbarnträdgårdslärarnas påverkansmöjligheter inom generellt inriktad elevhälsa 
samt skapade struktur i elevhälsans verksamhet, ledning och samordning. De enhetsvisa elevvårds-
grupperna inom förskoleundervisning upplevde även att samarbetet hade ökat mellan hemmen 
och förskoleenheterna, att informationsgången hade förbättrats mellan olika förvaltningsom-
råden samt att elevhälsolagstiftningen och tillhörande begrepp hade blivit tydligare. Ungefär en 
fjärdedel av svararna ansåg emellertid att lagen inte hade avlägsnat onödiga hinder i samarbetet 
mellan myndigheternas samarbete kring elevvård. En femtedel av svararna upplevde å sin sida att 
lagen inte hade ökat samarbetet mellan social- och hälsovårdsväsendet och utbildningsväsendet.
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FIGUR 177. Elevvårdens situation inom förskoleundervisningen före och efter att lagen om elev- 
och studerandevård trädde i kraft (n = 145–149)

Verksamheten hade effektiviserats hos närmare två tredjedelar av de enhetsvisa elevvårdsgrupperna 
inom förskoleundervisningen. Informationen om elevvårdsfrågor effektiviserades också mycket. 
Över 60 procent av grupperna upplevde att lagen effektiviserat såväl den individuellt inriktade 
som den generellt inriktade elevvården. Genomsnittsgranskningar visade att anordnandet av den 
generellt inriktade elevvården genomförs bättre i finskspråkiga förskoleenheter (genomsnitt 3,9) 
än i svenskspråkiga förskoleenheter (genomsnitt 3,3).
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Lagen effektiviserade också hörandet av barn i ärenden som gäller dem, utvecklingen av olika 
verksamhetssätt och rutiner samt riktlinjer för gemensamma mål i elevvården inom förskole-
undervisningen. Förskoleundervisningens enhetsvisa elevvårdsgrupper utvärderade också hur 
den riksomfattande styrningen (till exempel UBS och THL) har stött verkställandet av lagen 
om elev- och studerandevård inom elevvården. Större delen (60,2 %) av grupperna bedömde att 
stödet ligger på en måttlig nivå. Ungefär en fjärdedel (25,2 %) upplevde att den riksomfattande 
styrningen är bra eller mycket bra och 15 procent att den är dålig eller mycket dålig. Såväl residual- 
som genomsnittsgranskningarna visade att man inom de svenskspråkiga förskoleenheterna 
upplevde att den nationella styrningen var något bättre än de finskspråkiga förskoleenheterna. 

Elev- och studerandevårdslagens konsekvenser för personalresurser och tillgången  
till tjänster inom förskoleundervisningen

Lagen om elev- och studerandevård förbättrade tillgången till kuratorstjänster måttligt och 
tillgången till psykologtjänster lite. I regel förblev tillgången till elevvårdstjänster oförändrad. 
Vid bedömningstidpunkten upplevdes tillgången till hälsovårdare, kuratorer och psykologer i 
huvudsak som god eller mycket god. Det förekom trots allt variation i tillgången, eftersom 16–18 
procent bedömde att tillgången på kuratorer-, psykolog- eller läkartjänster var dålig eller mycket 
dålig. Tillgången till hälsovårdare är bättre i landsbygdsliknande kommuner än i tätt bebodda el-
ler stadsliknande kommuner, i övrigt förekom inga skillnader i bakgrundsvariabelgranskningen. 
Enhetsvisa elevvårdsgrupper inom förskoleundervisningen upplevde att barnen tack vare den 
nya lagen lättare har möjlighet att få hjälp.

Av de enhetsvisa elevvårdsgrupperna inom förskoleundervisningen bedömde cirka 70 procent 
att elevvården som riktas till enskilda barn hade effektiviserats i och med lagen om elev- och 
studerandevård som trädde i kraft 2014. 

Synpunkter på elevvårdens styrkor och utvecklingsområden hos enhetsvisa  
elevvårdsgrupper inom förskoleundervisningen 

Av grupperna noterade 112 (70,4 %) positiva konsekvenser av lagen om elev- och studerandevård 
för verksamheten i eller genomförandet av elevvård inom förskoleundervisningen. I ungefär vart 
tredje (30,8 %) svar lyftes effektiviseringen av samarbete, gemenskap, mångprofessionalitet och 
delaktighet fram. En femtedel (21,6 %) av svararna nämnde att rutinerna hade blivit tydligare 
och mer strukturerade och att utveckling samt uppföljning och utvärdering hade ökat. Också en 
ökning av tillgången till elevhälsotjänster och resurserna på ett allmänt plan (16,7 %), betoning 
av ett förebyggande perspektiv och skärpt tidigt ingripande (10,2 %) samt en effektivisering av 
planer, förpliktelser, normer, anvisningar, dokumentering och sekretess (7,0 %) noterades i elev-
vårdsgruppernas svar. Dessutom upplevde man att lagen hade bidragit till större fokus på och 
synlighet för elevvården och medvetenheten om den (5,3 %) samt effektiviserat den individuellt 
inriktade elevvården och elevernas rättigheter (2,2 %). Drygt sex procent av svaren var sådana 
som inte kunde kategoriseras enligt ovannämnda teman.
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Lagen om elev- och studerandevård hade således en positiv inverkan på flera aspekter inom 
elevvården i förskoleundervisningen. Det finns trots allt mycket som behöver utvecklas vidare. 
Utvecklingsområden inom elevvården i förskoleundervisningen är till exempel att man behöver 
stärka förskoleundervisningspersonalens elevvårdskompetens, öka barnens, vårdnadshavarnas 
och elevvårdspersonalens delaktighet i den generellt inriktade elevhälsan, förbättra tillgången till 
psykolog- och kuratorstjänster, genomföra närserviceprincipen inom elevvårdstjänster, avlägsna 
onödiga hinder i myndighetssamarbetet kring elevvård, effektivisera informationsgången, för-
bättra elevvårdsregistrens funktion och tydliggöra rutinerna för registrering av elevvårdsjournaler. 
Det fanns även utrymme för förbättring i utvecklingen av en engagerande verksamhetskultur, 
effektivisering av uppföljning och utvärdering av elevvården samt tillgängligheten till elevvårds-
tjänster inom de tidsgränser som lagen ställer. Dessutom återstår mycket att göra för att nå de 
mer långsiktiga målen i lagen om elev- och studerandevård, såsom färre korrigerande åtgärder 
och ett minskat behov av familjerådgivning för barn, barnskydd, mentalvårdstjänster för barn 
samt socialtjänster för barn.  

8.3 Elevvård inom grundläggande utbildning

Sammanlagt 459 skolvisa elevvårdsgrupper inom grundläggande utbildning deltog i utvärderingen 
av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård. Undervisningsspråket i de skolor inom 
den grundläggande utbildningen som deltog i utvärderingen var i regel finska (88,6 %). Antalet 
svenskspråkiga skolor i utvärderingen var 43 (9,4 %) och antalet skolor där undervisningsspråket 
var finska och något annat språk var nio (2,0 %). Dessutom deltog 13 199 elever inom den grund-
läggande utbildningen i utvärderingen (5 199 femte- och 7 882 åttondeklassare). Av svararna var 
50,3 procent pojkar och 49,3 procent flickor. Åttiosju procent av eleverna uppgav finska som sitt 
modersmål, åtta procent uppgav svenska och fem procent något annat språk.

Antalet sammanträden per läsår för de skolvisa elevvårdsgrupperna varierade mycket (1–60). 
Vanligen sammanträdde gruppen två gånger (16,6 %, n = 75) under läsåret. Den vanligaste sam-
mansättningen för elevvårdsgrupperna i skolorna var hälsovårdare (100 %), kurator (99.5 %), 
speciallärare (98,8 %) och rektor (98,6 %). 

Över 70 procent av elevvårdsgrupperna upplevde att lärarnas elevvårdsarbete har ökat eller ökat 
betydligt i och med lagen om elev- och studerandevård (figur 178). Arbetsmängden för många 
andra yrkesgrupper ansågs också ha ökat. 
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FIGUR 178. Förändring som lagen om elev- och studerandevård medfört för olika personers ar-
betsmängd gällande elevvård inom den grundläggande utbildningen (n = 214–419)

Elev- och studerandevårdslagens påverkan inom grundläggande utbildning på  
effektiviseringen av elevhälsan och på elevhälsans effekter

Lagen om elev- och studerandevård förbättrade elevernas påverkansmöjligheter i skolorna, ökade 
strukturen i elevvårdsarbetet samt förbättrade elevernas integritetsskydd. Utifrån elevsvaren erbjuds 
elever i årskurserna 1–6 fler möjligheter att delta i skolans verksamhet än elever i årskurserna 7–9. 
Eleverna anser också att deras möjligheter att delta är viktiga. Utifrån svaren ansåg eleverna att 
det viktigaste är att deras åsikter beaktas vid utvecklingen av studierna. Tre fjärdedelar av svararna 
ansåg att det här är viktigt eller mycket viktigt.

Andelen personer som bedömde att elevvårdens tillstånd är bra eller mycket bra ökade i och med 
lagen om elev- och studerandevård. Lagen tydliggjorde också de olika aktörernas ansvar inom 
elevvården, ökade elevernas delaktighet i den generellt inriktade elevvården, ökade samarbetet 
kring elevvård mellan hemmet och skolan samt gjorde elevvården till en mer sektorsövergripande 
helhet. Vid granskningen av bakgrundsvariabler observerades att den ökade sektorsövergripande 
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verksamheten inom elevhälsa framträdde tydligare i finskspråkiga skolor jämfört med svensk-
språkiga skolor.

Cirka hälften (51,2 %) av elevvårdsgrupperna ansåg att gruppens verksamhet hade effektiviserats 
eller effektiviserats betydligt i och med lagen. Elevernas, i synnerhet elevkårernas påverkansmöjlig-
heter inom den generellt inriktade elevhälsan ökade. Lagen effektiviserade också informationen 
om elevvårdsärenden, utvecklingen av olika verksamhetssätt och rutiner samt riktlinjer för ge-
mensamma mål i elevvården inom förskoleundervisningen.

Fler än hälften av de skolvisa elevvårdsgrupperna ansåg att helheten gällande information om 
elevvårdsrelaterade ärenden har effektiviserats i och med lagen om elev- och studerandevård som 
trädde i kraft 2014. Fyrtio procent av grupperna upplevde att informationen hade förblivit oför-
ändrad. Residualgranskningarna visade att effektiviseringen varit något bättre i finskspråkiga än 
svenskspråkiga skolor. En korstabellering visade å sin sida att information om elevvårdstjänster till 
eleverna samt bedömningen av stödbehov för elever som behöver särskilt stöd bättre genomförs 
i svenskspråkiga än i finskspråkiga skolor. 

De skolvisa elevvårdsgrupperna upplevde i regel att de lyckats väl med att genomföra den generellt 
inriktade elevhälsan (55,1 % av svaren). Den generellt inriktade elevhälsan var enligt elevsvaren 
inte särdeles tydligt synlig i skolornas vardag, eftersom fler än hälften av svararna inte kunde säga 
hur ofta den generellt inriktade elevhälsan syntes i skolans vardag. Enligt svaren från elevvårds-
grupper inom grundläggande utbildning omfattar elevvårdspersonalens deltagande i generellt 
inriktad elevhälsa i huvudsak deltagande i generellt inriktade elevvårdsgrupper, diskussioner och 
sammanträden (31,9 % av svaren) samt planering, utveckling, handledning och utvärdering (23,2 % 
av svaren). Cirka en femtedel av de elevvårdsgrupper som besvarade frågan nämnde deltagande 
i evenemang och lektioner.

I stora (genomsnitt 4,6) och mellanstora (genomsnitt 4,4) skolor deltog kuratorer i generellt 
inriktad verksamhet oftare än i små skolor (genomsnitt 3,8). En liknande trend kan observeras i 
deltagaraktiviteten för psykologer (stora skolor genomsnitt 4,2, mellanstora skolor genomsnitt 
3,4 och små skolor genomsnitt 3,0) och för hälsovårdare (stora skolor genomsnitt 4,3, mellanstora 
skolor genomsnitt 4,2 och små skolor genomsnitt 3,7). Psykologer deltog aktivare i generellt 
inriktad elevhälsa i stadsliknande skolor (genomsnitt 3,7) än i tätt bebodda (genomsnitt 3,2) och 
landsbygdsliknade (genomsnitt 2,9) skolor. I skolor som hör till Södra Finlands (genomsnitt 3,8) 
och Sydvästra Finlands (genomsnitt 3,5) RFV-region var psykologernas deltagaraktivitet i den ge-
nerellt inriktade elevhälsan tydligt bättre än i skolor inom Lapplands RFV-region (genomsnitt 2,5).

Elev- och studerandevårdslagens konsekvenser för personalresurser och tillgången  
till tjänster inom grundläggande utbildning

Tillgången till kurators- och psykologtjänster förbättrades i en tredjedel av skolorna i och med 
lagen om elev- och studerandevård. Tillgången till hälsovårdare och kuratorer upplevdes i huvud-
sak som god eller mycket god. En fjärdedel av skolorna uppgav att tillgången till läkartjänster är svag 
eller mycket svag. När det gäller psykologtjänster svarade en femtedel av skolorna så. Tillgången till 
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hälsovårdare var bättre i årskurserna 7–9 och enhetsskolor jämfört med i årskurserna 1–6. Cirka 
en tredjedel upplevde att dimensioneringen av psykologer och läkare i förhållande till elevernas 
behov var ganska eller helt otillräcklig. I fråga om kuratorer svarade cirka en femtedel av grupperna så. 

Elever inom grundläggande utbildning upplevde att tillgången till elevvårdstjänster är ganska bra 
i deras skola. Tre femtedelar av svararna upplevde att tillgången till hälsovårdstjänster är bra eller 
mycket bra. Fyrtiofem procent av eleverna upplevde att tillgången till kuratorstjänster var bra eller 
mycket bra. Närmare två femtedelar av eleverna upplevde att tillgången till läkartjänster var bra. 
Tillgången till psykologtjänster upplevdes vara sämst. Granskat enligt årskurs förefaller det som 
att femteklassarna upplevde tillgången till tjänster inom samtliga tjänstekategorier som bättre 
än åttondeklassarna.

Fler än hälften (54,5 %) av de elever som deltog i utvärderingen ansåg att man i deras skola rea-
gerar på elevernas problem väl eller mycket väl. Närmare en fjärdedel av svararna upplevde att man 
reagerar måttligt på elevernas problem. Endast åtta procent av svararna ansåg att man reagerar 
dåligt eller mycket dåligt på elevernas problem i skolan. Enligt svaren får eleverna också stöd så 
snabbt som möjligt efter att problemen har framkommit. Fler än hälften av svararna upplevde 
att det förverkligas väl eller mycket väl i deras skola och en femtedel av eleverna att det förverkli-
gas måttligt. Vid en granskning av genomsnitten i elevvårdsgruppernas svar observerades det att 
identifieringen av stödbehovet hos elever genomförs bättre i årskurserna 1–6 (genomsnitt 4,3) 
och enhetsskolor (genomsnitt 4,1) jämfört med årskurserna 7–9 (genomsnitt 3,8).

Fyra femtedelar av eleverna som svarat uppgav att de vet vem de ska vända sig till om de har 
personliga problem, som smärta eller värk, om de mår dåligt mentalt eller om de har svårigheter 
med livshanteringen. Över hälften av svararna upplevde att det är lätt eller mycket lätt att be om 
hjälp vid olika problem. Det upplevdes som svårast att be om hjälp vid problem som förekommer 
hemma. Närmare en fjärdedel av de svarande upplevde att det var svårt eller mycket svårt att be om 
hjälp vid problem hemma. Pojkar upplevde i alla situationer att det var lättare att be om hjälp än 
vad flickor upplevde att det var. Skillnaden mellan könen är störst när det gäller problem hemma, 
där en femtedel av pojkarna, men närmare 30 procent av flickorna upplevde att det är svårt att be 
om hjälp. Det fanns också tydliga skillnader i att be om och få hjälp mellan olika årskurser. Enligt 
svaren upplevde femteklassare att det är lättare att be om och få hjälp än åttondeklassare. Cirka 
var tionde femteklassare upplevde att det är svårt eller mycket svårt att be om hjälp vid problem, 
medan motsvarande andel av åttondeklassare var en femtedel.

Knappt 60 procent av elevvårdsgrupperna inom grundläggande utbildning upplevde att lagen om 
elev- och studerandevård hade effektiviserat elevvården som riktas till enskilda elever. Skolorna 
hade anordnat individuella sektorsövergripande expertgrupper i varierande antal. Knappt en 
tredjedel av elevvårdsgrupperna uppgav att de hade sammanställt grupper med en till fem elever. 
Hos cirka en fjärdedel av svararna hade grupper med sex till tio elever sammanställts. Nästan 
lika många svarare uppgav att de hade arrangerat grupper för fler än 20 elever. Två procent av 
svararna uppgav att de inte hade sammanställt några sektorsövergripande expertgrupper överhu-
vudtaget. Residualgranskningarna visade att grupper oftare hade sammanställts i finskspråkiga 
än svenskspråkiga skolor. Granskningarna av svarens genomsnitt uttryckte å sin sida att grupper 
hade sammanställts betydligt oftare i enhetsskolor och årskurserna 7–9 än i årskurserna 1–6. 
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Det fanns skillnader i genomförandet av individuellt inriktad elevhälsa enligt skolans storlek. I 
stora skolor (genomsnitt 4,1) hade eleverna lite bättre möjligheter att påverka sammansättningen 
av sektorsövergripande expertgrupper än i mellanstora (genomsnitt 3,8) och små (genomsnitt 
3,2) skolor. De elevvårdsprinciper som efterfrågades i utvärderingen förverkligades bättre i års-
kurserna 7–9 och enhetsskolor jämfört med årskurserna 1–6. Till exempel har elever möjlighet att 
påverka sammansättningen av den sektorsövergripande expertgruppen klart bättre i årskurserna 
7–9 (genomsnitt 4,2) än i enhetsskolor (genomsnitt 3,8) och årskurserna 1–6 (genomsnitt 3,0). 
Dessutom beaktas elevernas egna önskemål och åsikter gällande åtgärder och avgöranden som 
gäller dem själva bättre i årskurserna 7–9 (genomsnitt 4,4) än i enhetsskolor (genomsnitt 4,2) 
och årskurserna 1–6 (genomsnitt 4,0). Elevens rättigheter studerades också enligt bakgrundsva-
riabel.  En genomsnittsgranskning visade att elevens rätt till elevvårdstjänster tillgodosågs bättre 
i stora och mellanstora skolor än i små skolor. Eleverna kan i regel anlita elevvårdstjänster inom 
de tidsfrister som ställs i lagen.

Skillnader observerades också i en jämförelse mellan skolformer. Möjligheten till samtal med 
psykolog eller kurator senast den sjunde skoldagen efter att eleven bett om det förverkligades 
klart bättre i årskurserna 7–9 (genomsnitt 4,3) än i enhetsskolor (genomsnitt 4,0) eller årskur-
serna 1–6 (genomsnitt 3,7). I brådskande fall kunde eleverna besöka psykologens eller kuratorns 
mottagning oftare i årskurserna 7–9 (genomsnitt 4,3) än i enhetsskolor (genomsnitt 4,0) eller 
årskurserna 1–6 (genomsnitt 3,7). Det var också mer sannolikt att få möjlighet till att besöka 
hälsovårdarens mottagning i årskurserna 7–9 jämfört med andra skolformer. Samma svar gavs 
också på påståenden som gäller hur eleven leds framåt längs elevvårdsstigen. 

Synpunkter hos enhetsvisa elevvårdsgrupper inom grundläggande utbildning på  
elevvårdens styrkor och utvecklingsområden 

Effektiviseringen av de behandlade frågorna var i regel obetydlig eller måttlig inom elevvården 
inom den grundläggande utbildningen. Många av de frågor som behandlades förverkligades väl 
eller mycket väl. Trots att elevvårdens tillstånd som helhet betraktat är positiv inom den grund-
läggande utbildningen, finns det fortfarande utvecklingsområden. Utmaningar i att utveckla den 
grundläggande utbildningen var till exempel ökad delaktighet för elever och vårdnadshavare inom 
generellt inriktad elevvård, effektiviserad uppföljning och utvärdering inom elevvården, utveckling 
av undervisningspersonalens elevvårdskompetens samt förstärkande av deras arbetsinsats inom 
generellt inriktad elevvård. I utvärderingsresultaten observerades att lärarna uppfattar elevvårds-
arbetet som en del av deras grundläggande arbete bättre i små skolor (genomsnitt 4,1) jämfört 
med mellanstora och stora skolor (genomsnitt för bägge 3,7). Vid en granskning av svarens ge-
nomsnitt per bakgrundsvariabel, observerades det att lärarna uppfattade det elevvårdsrelaterade 
arbetet bättre som en del av deras grundläggande arbete i årskurserna 1–6 (genomsnitt 4,1) och 
enhetsskolor (genomsnitt 3,9) jämfört med årskurserna 7–9.

Också tydligare skillnader mellan pedagogiskt stöd och elevvårdsverksamhet, digitalisering av 
elevvårdstjänster, skärpt tidig identifiering av elevernas stödbehov, förverkligande av verksam-
hetsprinciperna för individuellt inriktad elevvård (bl.a. samtycken) samt förbättrad funktion av 
elevvårdsregister är sådant som behöver utvecklas inom elevvården inom den grundläggande 



360

utbildningen. Dessutom behöver man fästa vikt vid tillgången till psykolog- och läkartjänster, en 
jämlikare kvalitet på elevvårdstjänster, elevvårdens resultat, förverkligande av närserviceprincipen, 
effektivisering av informationsöverföring, avlägsnande av onödiga hinder från elevvårdssamar-
betet, tillgången till elevvårdstjänster inom ramen för de tidsfrister som ställs i lagen, samt ett 
fokusskifte från individuellt till generellt inriktad elevvård. 

Dessutom återstår mycket att göra inom elevvården inom den grundläggande utbildningen för 
att nå de mer långsiktiga målen i lagen om elev- och studerandevård, såsom färre korrigerande 
åtgärder och ett minskat behov av familjerådgivning för barn, barnskydd, mentalvårdstjänster 
för barn samt socialtjänster för barn.  Utveckling av elevernas säkerhetsfärdigheter, förebyggande 
av och ingripande i mobbning, synligheten för generellt inriktad elevvård i skolans vardag, ökade 
påverkansmöjligheter för elever vid beslut om gemensamma ärenden, ökad medvetenhet hos 
eleverna om elevvård och deras påverkansmöjligheter samt stärkande av elevernas mod att be om 
hjälp är utmaningar som kom fram i elevernas svar. Också skoltrivseln, främjande av psykisk och 
fysisk hälsa samt främjande av socialt välbefinnande var centrala utvecklingsområden i elevsvaren.

I svaren från de skolvisa elevvårdsgrupperna inom den grundläggande utbildningen kan man 
observera att samma delområden inom elevvården noteras som både styrkor och utvecklingsbe-
hov. Det här indikerar att skolorna befinner sig i olika skeden av förverkligandet av de centrala 
principerna i lagen om elev- och studerandevård. I en del skolor fungerar elevvården väl, men det 
finns fortfarande skolor som letar efter fungerande elevhälsorutiner för sin verksamhet. Cirka 38 
procent av elevvårdsgrupperna uttryckte att de har svårigheter med att fullgöra de förpliktelser 
som lagen om elev- och studerandevård medfört.

8.4 Elevhälsa i gymnasiet

På den läroanstaltsvisa elevhälsoenkäten för gymnasieutbildning svarade 215 grupper. Under-
visningsspråket i de gymnasier som deltog i utvärderingen var i regel finska (90,7%). Antalet 
svenskspråkiga gymnasier i utvärderingen var 19 (8,8 %) och antalet gymnasier där undervis-
ningsspråket var finska och något annat språk var ett (0,5 %). Enkäten riktad till studerande 
inom gymnasieutbildning besvarades av 8 038 studerande på andra årskursen i gymnasiet. Av de 
svarande var 42 procent män, 56 procent kvinnor, och två procent av svararna ville inte uppge sitt 
kön eller uppgav att det var något annat. Åttionio procent av svararna har finska som modersmål, 
åtta procent svenska och fem procent uppgav att deras modersmål är något annat språk. De som 
talar svenska som modersmål trivdes bättre i skolan än de som talar finska eller något annat språk. 
Åttiosex procent av svenskspråkiga trivdes ganska eller mycket bra i skolan, medan motsvarande 
andel av finskspråkiga var 83 procent och av de som talar något annat språk 78 procent.

Antalet sammanträden per läsår för de elevhälsogrupperna i gymnasierna varierade mellan ett 
och fyrtio. Vanligast var att gruppen sammanträdde fyra gånger (15,8 %, n = 34) under läsåret. 
Den vanligaste sammansättningen för elevhälsogrupperna i gymnasier var hälsovårdare (100 %), 
studievägledare (100 %), kurator (99,0 %) och rektor (98,4 %). 
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Elev- och studerandevårdslagens påverkan inom gymnasieutbildningen på  
effektiviseringen av elevhälsan och på elevhälsans effekter

I och med lagen om elev- och studerandevård förbättrades studerandenas och särskilt elevkårernas 
påverkansmöjligheter avsevärt. Dessutom förbättrades studerandenas integritetsskydd, strukturer 
skapades för elevhälsoverksamheten, ansvaren inom elevhälsan tydliggjordes, elevhälsan blev 
allt mer sektorsövergripande som helhet betraktat och studerandenas delaktighet i den generellt 
inriktade elevhälsan stärktes. Andelen elevhälsogrupper som bedömde att elevhälsans tillstånd 
är bra eller mycket bra ökade i och med lagen om elev- och studerandevård. 

Tre fjärdedelar (74,9 %) av elevhälsogrupperna ansåg att lagen om elev- och studerandevård ef-
fektiviserade strukturen i elevhälsogruppens verksamhet. I och med lagen effektiviserades också 
rättigheterna i enlighet med lagen om elev- och studerandevård (t.ex. samtycken och skriftliga 
tillstånd).

Elevhälsogrupperna bedömde att den generellt inriktade elevhälsan i regel genomfördes bra 
(57,6 % av svaren). Cirka 11 procent av grupperna bedömde att de lyckats mycket bra. Drygt en 
fjärdedel av svararna gav sig själva en måttlig bedömning (figur 179). Utvärderingsresultaten visar 
att psykologer deltog i generellt inriktad verksamhet oftare i stora (genomsnitt 3,9) och mellan-
stora (genomsnitt 3,6) gymnasier än i små (genomsnitt 2,6) gymnasier. Deltagaraktiviteten för 
psykologer i stadsliknande (genomsnitt 3,8) och tätt bebodda (genomsnitt 3,4) kommuner än i 
landsbygdsliknande (genomsnitt 2,7) kommuner. 

Gymnasisterna efterfrågades hur viktiga de anser att olika aspekter gällande generellt inriktad 
elevhälsa är på deras läroanstalter. Utifrån svaren ansåg de studerande att det viktigaste är att 
deras åsikter beaktas vid utvecklingen av studierna. Fler än fyra av fem svarare ansåg att det är 
viktigt eller mycket viktigt. En nästan lika stor andel ansåg att det är viktigt eller mycket viktigt att 
studerandenas åsikter beaktas vid lektionsplanering. Studerandena är i regel nöjda med trivseln 
och tryggheten i skolan.
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FIGUR 179. Genomförande av generellt inriktad elevhälsa i gymnasiet (n = 210)

Residualgranskningarna visade att samarbetet med vårdnadshavare genomförs bättre i finsk-
språkiga läroanstalter jämfört med svenskspråkiga läroanstalter. Informationsöverföringen vid 
övergångsskeden längs studievägen genomförs klart bättre i små läroanstalter (genomsnitt 4,5) 
än stora (genomsnitt 3,5) och mellanstora (genomsnitt 3,8) läroanstalter. 

Elev- och studerandevårdslagens konsekvenser för personalresurser och tillgången  
till tjänster inom gymnasieutbildningen

Gymnasiernas läroanstaltsvisa elevhälsogrupper bedömde att tillgången till individuellt inriktade 
elevhälsotjänster i regel hade förblivit oförändrad i och med att lagen om elev- och studerandevård 
trädde i kraft. Något färre än hälften (43,4–44,1 %) av svararna uttryckte att tillgången till kurators- 
och psykologtjänster hade förbättrats. Några procent (3,4–8,3 %, beroende på frågan) av svararna 
ansåg att tillgången till tjänster hade försämrats i och med lagen om elev- och studerandevård. 

Studerandena kan i regel anlita elevhälsotjänster inom de tidsgränser som ställs i lagen. Gymna-
siernas läroanstaltsvisa elevhälsogrupper upplevde att studerandena lättare får hjälp i och med 
lagen. Enligt studerandena är tillgången till hälsovårdartjänster god och det är rätt enkelt att få 
hjälp vid olika slags problem. Studerandena upplevde att man reagerar på deras problem och att 
stöd vid behov fås snabbt. 

Behovet av kuratorstjänster var större i stora gymnasier (genomsnitt 3,9) jämfört med mellan-
stora (genomsnitt 3,4) och små gymnasier (genomsnitt 3,0). Samma trend observerades även vid 
en granskning av hälsovårdartjänster (stora gymnasier genomsnitt 4,1, mellanstora gymnasier 
genomsnitt 3,8 och små gymnasier genomsnitt 3,4). Behovet av psykologtjänster var däremot 
större i stora gymnasier (genomsnitt 4,1) jämfört med mellanstora (genomsnitt 3,5) eller små 
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(genomsnitt 2,9) gymnasier. I stadsliknande kommuner (genomsnitt 3,7) upplevdes behovet av 
psykologtjänster som större än i tätt bebodda (genomsnitt 3,3) och landsbygdsliknande (genom-
snitt 3,0) kommuner.

Närmare 60 procent av elevhälsogrupperna upplevde att lagen hade effektiviserat elevhälsan som 
riktas till enskilda studerande. Knappt en tredjedel ansåg att ingen förändring hade skett i verksam-
heten, och cirka en tiondel av svararna iakttog en försämring i nuläget jämfört med tiden före lagen. 
Residualgranskningarna visade att individuella sektorsövergripande elevhälsogrupper oftare hade 
sammanställts på stora läroanstalter jämfört med mellanstora och små läroanstalter. Dessutom 
arrangerades grupper oftare i stadsliknande kommuner jämfört med landsbygdsliknande och 
tätt bebodda kommuner.

Synpunkter på elevhälsans styrkor och utvecklingsområden hos gymnasiernas  
läroanstaltsvisa styrgrupper för elevhälsan 

Mycket är bra i elevhälsan vid gymnasier, men en hel del kräver fortfarande förbättring. Satsningar 
behövs på följande områden: en ökning av studerandenas, elevkårernas och vårdnadshavarnas 
påverkansmöjligheter vid utarbetandet av olika planer för läroanstalten och vid utvärdering av 
verksamheten samt generellt inriktad elevhälsa, utveckling av undervisningspersonalens elev-
hälsokompetens samt uppfattningen av elevhälsoarbetet som en del av lärarnas grundläggande 
arbete, en effektivisering av uppföljning och utvärdering av elevhälsan samt informationsöver-
föring. Viktigt är också att stärka elevhälsopersonalens delaktighet inom den generellt inriktade 
elevhälsan samt identifiera behovet av tidigt stöd hos studerande och förbättra välbefinnandet 
för studerande. 

Också en förbättring i tillgången till läkar- och psykologtjänster, en ökning av elevhälsosamarbe-
tet mellan hemmen och läroanstalterna, tydliggörande av elevhälsoregister, registreringspraxis 
och begrepp inom elevhälsa, en jämlikare kvalitet på elevhälsotjänster samt förverkligandet av 
närserviceprincipen är sådant som det enligt svaren från gymnasiernas elevhälsogrupper finns 
utrymme för utveckling. Därutöver är en förflyttning av fokus från individuellt till generellt in-
riktad elevhälsa, effektivisering av informationsöverföringen, avlägsnande av onödiga hinder från 
samarbetet mellan förvaltningar samt effektivisering av elevhälsans resultat utvecklingsområden 
inom elevhälsan i gymnasier. Även när det gäller gymnasier konstaterades det att det återstår 
mycket att göra för att nå de mer långsiktiga målen i lagen om elev- och studerandevård, såsom 
färre korrigerande åtgärder och ett minskat behov av familjerådgivning för barn, barnskydd, 
mentalvårdstjänster för barn samt socialtjänster för barn. 

Utifrån studerandenas svar borde större satsningar göras på elevhälsan i gymnasiet för att fö-
rebygga marginalisering och mobbning, främja gemenskapen, göra generellt inriktad elevhälsa 
synlig i läroanstaltens vardag samt för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. Dessutom 
behöver studerandenas kunskaper om säkerhetsfärdigheter, påverkansmöjligheter samt kurator- 
och psykologtjänster ökas. Studerandena ska också uppmuntras till att be om hjälp. 
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Mångprofessionalitet, samarbete, gemenskap och delaktighet ansågs vara styrkorna inom elev-
hälsan i gymnasiet (21,3 % av svaren). Näst mest (15,9 % av svaren) lyftes elevhälsans struktur, 
regelbundenhet, verksamhetssätt, engagemang i verksamheten samt uppföljning och utvärdering 
fram. Att gymnasiet är litet och familjärt, att man kände studerandena (15,2 %) samt hade resurser 
och tillgången till tjänster (13,5 %) fick beröm. Som styrkor sågs en fungerande, flexibel, snabb, 
effektiv och individuell elevhälsa och tidigt ingripande (13,0 % av svaren), yrkeskompetens, per-
sonal och expertis (9,2 % av svaren) samt utvecklingsintresse och utvecklingsvilja, inspiration, 
aktivitet och goda påverkansmöjligheter (7,6 % av svaren). Drygt fyra procent av svaren var sådana 
som inte kunde kategoriseras enligt ovannämnda teman.

De läroanstaltsvisa elevhälsogrupperna funderade också på vad som behöver utvecklas inom elev-
hälsan. Av grupperna lyfte 169 (78,6 %) fram de här. Cirka en tredjedel av grupperna fastställde 
tidigt ingripande, förebyggande och gemensam verksamhet som viktiga att utveckla. Cirka 16 
procent upplevde att utveckling behövdes gällande resurser och tillgänglighet. Nästan lika många 
grupper ansåg att utvecklingen behöver riktas till den övergripande elevhälsan och dess verksam-
hetssätt. Det ansågs också att det finns behov av utveckling med tanke på elevhälsans blanketter, 
register, registreringsrutiner, utvärderingar och uppföljningar (10,1 % av svaren samt rutiner gäl-
lande sekretess, information, studerandenas rättigheter eller individuellt inriktad elevhälsa (9,2 
% av svaren). Cirka sju procent av svaren gällde en förbättring av kontinuitet eller engagemang 
hos aktörerna, en förbättring av medvetenhet och vilja till förändring, en ökning av utbildning 
samt en förbättrad synlighet för elevhälsan och drygt tre procent av grupperna nämnde ett större 
ansvar och en uppdatering av olika planer som något som måste utvecklas. Knappt sex procent 
av svaren var sådana som inte kunde kategoriseras enligt ovannämnda teman.

8.5 Intervjuer med myndigheter och intressentgrupper

Som ett led i verkställandet av lagen om elev- och studerandevård genomfördes intervjuer med 
centrala myndigheter och intressentgrupper inom elevhälsa. Sammanlagt intervjuades nio in-
stanser och 15 personer. 

De intervjuades synpunkter på elev- och studerandevårdslagens påverkan på  
effektiviseringen av elevhälsan och på elevhälsans effekter

Enligt de intervjuade inkluderade de positiva konsekvenserna av lagen om elev- och studeran-
devård till exempel följande: införande av enhetliga principer och strukturer för elevhälsa i olika 
skolstadier, en betoning på betydelsen av generellt inriktad elevhälsa, ett förbättrat integritets-
skydd för elever och studerande samt en effektiviserad delaktighet i skolornas och läroanstalternas 
generellt inriktade elevhälsa. Det kunde konstateras att elevernas delaktighet beror på skolorna 
och läroanstalterna: elevernas och studerandenas delaktighet säkert ökat vid de enheter där 
skolorna och att läroanstalterna gett möjlighet till det. Dessutom upplevdes det att rutiner inom 
elevhälsan, strukturer, samarbetet mellan hemmet och skolan och förebyggande åtgärder hade 
effektiviserats i och med lagen. 



365

De intervjuade konstaterade att det är svårt att säga något om lagens konsekvenser för samhället, 
eftersom det gått en rätt kort tid sedan den trädde i kraft. Konsekvenserna syns på längre sikt. Å 
andra sidan påverkas de samhälleliga konsekvenserna också av andra förändringar i samhället, 
och det är svårt att skilja konsekvenserna av den här lagen från övriga förändringar i samhället. 

De intervjuade nämnde att förankringen av lagen i praktiken fortfarande pågår: det finns under-
visnings- och utbildningsanordnare där verksamheten är tydlig och lagenlig, men även skolor 
och läroanstalter där man fortfarande framskrider på samma sätt som innan lagen om elev- och 
studerandevård trädde i kraft. En intervjuad person sammanfattade att lagen ger utmärkta möjlig-
heter till generellt inriktad elevhälsa, om bara aktörerna lyckas genomföra arbetet. De intervjuade 
upplevde att de olika yrkesgrupperna inom elevhälsan har för få resurser för generellt inriktad 
elevhälsa, eftersom resurserna används för lagenliga tjänster för individuellt inriktad elevhälsa. 

De intervjuades synpunkter på elev- och studerandevårdslagens konsekvenser för  
personalresurser och tillgången till tjänster

De intervjuade var i regel nöjda med att tillgången till elevhälsotjänster (särskilt kurators- och psy-
kologtjänster), kvaliteten och jämlikheten hade blivit bättre. Avsaknaden av ett gemensamt språk 
och tolktjänster lyftes fram i diskussionen om servicebehoven hos invandrare och asylsökande.

De intervjuades synpunkter på elevhälsans styrkor och utvecklingsområden 

Vid intervjuerna kom det fram sådant som ytterligare behöver utvecklas inom elevhälsan är 
följande: utarbetande av tydligare och noggrannare innehåll, benämningar och krav inom elev-
hälsan, effektivisering av tväradministrativt samarbete och förbättring av registreringsrutiner 
och elevhälsoregistrens funktion och enhetlighet samt informationsöverföringsrutiner. Enligt 
de intervjuade fanns det också utrymme för utveckling när det gäller ökningen av elevhälso-
kunskaperna bland personalen i skolor och läroanstalter. Det väsentliga är att bli effektivare på 
att upptäcka problem hos elever och studerande och att man reagerar på problemen och att ef-
fektivisera rutinerna för sammanställning av sektorsövergripande elevhälsogrupper. Dessutom 
behöver elevhandledarnas roll tydliggöras när det gäller elevhälsan. Det upplevdes som krävande 
att komma överens om terminologi och innehåll som finns i lagen för ett så brett åldersspann. 
De intervjuade ansåg att det finns vissa begrepp som känns främmande för skolor, läroanstalter 
och olika utbildningsstadier. Det ansågs försvåra tolkningen av lagen.

De intervjuade nämnde också förbättringen av tillgången till elevhälsotjänster som något som 
behöver utvecklas. Till exempel behöver tillgången till elevhälsotjänster för elever och studerande 
med invandrarbakgrund (där en utmaning är t.ex. avsaknaden av ett gemensamt språk eller tolk-
tjänster) effektiviseras. Elever och studerande behöver få information om elevhälsotjänster. De 
intervjuade upplevde att det var viktigt att främja elevernas och studerandenas välbefinnande och 
att det är betydelsefullt med en verksamhetskultur som visar att man bryr sig om de elever och 
studerande som är i skolorna och läroanstalterna. 
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9 
Arvioinnin  

luotettavuus

Arvioinnin luotettavuuteen panostettiin läpi arvioinnin aina suunnittelusta raportointiin. Arvioin-
nin suunnittelussa perehdyttiin kattavasti opiskeluhuoltoon aiempien tutkimusten, arviointien 
ja muun kirjallisuuden avulla. Arvioinnin suunnitteluvaiheessa haastateltiin keskeisiä oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain toimeenpanossa mukana olleita henkilöitä sekä henkilöitä, joiden työsarkaan 
opiskeluhuolto kuuluu läheisesti. Haastattelut kattoivat eri kouluasteet (esi- ja perusopetus, 
lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus). Lisäksi haastateltiin opiskeluhuoltohenkilöstöä. 
Arviointisuunnitelmaa laadittaessa järjestettiin myös kuulemistilaisuuksia viranomaisille, sidos-
ryhmille ja opetuksen sekä koulutuksen järjestäjille, jotta arviointikohteiden osuvuus varmistuisi ja 
täsmentyisi. Keskustelutilaisuuksissa suunniteltiin arvioinnin toteutustapa. Suunnitteluvaiheessa 
kuultavina olivat myös opiskelijajärjestöt, jotka toivat esiin opiskelijoiden tarpeita ja näkemyksiä. 
Arvioinnin suunnittelu ja toteutus tehtiin yhtenevänä kaikkiin koulutusasteisiin (esi- ja perus-
opetus, lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus), joita laki koskee. Näin tavoiteltiin riittävän 
yhdenmukaisia arviointikysymyksiä.

Arviointivälineiden laatimisvaiheessa kysymykset käytiin läpi kysymys kysymykseltä eri kouluas-
teiden sekä opiskeluhuoltohenkilöstön edustajien kanssa. Tarkoituksena oli varmistaa arviointivä-
lineiden toimivuus ja ymmärrettävyys opetuksen järjestäjien osalta. Oppilas- ja opiskelijakyselyt 
esitestattiin. Palautteiden ja esitestausten perusteella kyselyitä selkeytettiin ja lyhennettiin. Op-
pilas- ja opiskelijakyselyiden järjestämiseen annettiin tarkemmat ohjeet yhdenmukaistamisen ja 
ymmärrettävyyden lisäämiseksi. Myös ryhmäarviointien toteuttamiseen laadittiin kattavat ohjeet.

Arviointi kohdistettiin kaikkiin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjiin. Järjestäjistä 85,6 
prosenttia osallistui arviointiin. Arviointiin osallistuminen vaihteli kohteittain: osa järjestäjistä 
osallistui opiskeluhuollon ohjausryhmän, osa esiopetuksen yksikkökohtaisen oppilashuoltoryh-
män, osa perusopetuksen koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän ja osa lukion oppilaitoskohtaisen 
opiskeluhuoltoryhmän arviointiin, osa osallistui perusopetuksen viidennen ja kahdeksannen luokan 
oppilaiden ja osa lukion toisen vuosikurssin opiskelijoiden arviointiin. Osa puolestaan lähetti asia-
kirjanäytteitä (opetussuunnitelman opiskeluhuolto-osuus) analysoitavaksi. Ohjausryhmien sekä 
yksikkö-, koulu- oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien osalta päädyttiin ryhmäarviointiin, 
jotta vastaukset kattaisivat mahdollisimman laajasti eri ryhmien näkemykset opiskeluhuollosta. 
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) oli ollut arviointihetkellä voimassa vain 2,5 vuotta, 
mikä on muutosprosessin näkökulmasta lyhyt aika. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä sekä 
esiopetusyksiköillä, kouluilla ja oppilaitoksilla on ollut suhteellisen lyhyt aika tehdä lainmukaisia 
muutoksia opiskeluhuoltoonsa. Lisäksi opiskeluhuolto on pitkälti yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa, ja muutokset vaativat myös muilta toimijoilta aikaa muutoksiin. Sen vuoksi tulokset ovat 
erityisesti laajempien tavoitteiden osalta suuntaa antavia. 

Arviointikyselyjen toteuttaminen sähköisesti osoittautui haasteelliseksi. Arvioinnissa käytetty ky-
selyohjelmisto taipui huonosti eri kysymysmuotoihin. Tämä hankaloitti kysymyskokonaisuuksien 
hahmottamista ja hidasti vastaamista. Haasteita oli myös sähköpostitse lähetettyjen vastauslinkkien 
avautumisessa. Linkit olivat liian pitkiä ja vaikeaselkoisia, jolloin varsinkin oppilailla ja opiskelijoilla 
meni turhan paljon aikaa linkkien kirjoittamiseen. Lisäksi oppilas- ja opiskelijavastauksissa ilmeni 
tallennusongelmia. Isojen haasteiden sekä oppilaiden ja opiskelijoiden vastaamisystävällisyyden 
vuoksi oppilas- ja opiskelijakyselyiden linkit laitettiin lyhyeksi aikaa auki Karvin nettisivuille. Tästä 
mainittiin vain niille kouluille ja oppilaitoksille, joilla oli isoja vaikeuksia kyselyyn vastaamisessa. 
Tässä oli riskinä se, että ulkopuolinen olisi voinut vastata arviointikyselyyn löytäessään linkin 
Karvin nettisivuilta oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin projektikuvauksen 
yhteydestä. Linkkien julkaiseminen helpotti oppilaita ja opiskelijoita, mutta vaati myös ison työn 
projektityöntekijöiltä. Kyselyn suljettua kaikki oppilaiden ja opiskelijoiden vastaukset tarkastettiin 
ja katsottiin, että siellä ei ollut kouluajan ulkopuolella tulleita tai epäasiallisia vastauksia. Niitä oli 
isoon oppilas- ja opiskelijamäärään nähden vähän, ja ne poistettiin aineistosta.

Kunkin kyselyn lopussa vastaajilla oli mahdollista antaa palautetta arvioinnista. Suurin osa ar-
viointikyselyihin osallistuneista ryhmistä koki kyselyt pitkiksi ja raskaiksi. Lisäksi osalla oli teknisiä 
ongelmia kyselyyn vastaamisessa. Kyselyt osuivat myös ajallisesti haastavaan ajankohtaan, sillä 
samanaikaisesti järjestettiin muitakin eri organisaatioiden toteuttamia arviointeja perusopetuksessa 
ja lukiokoulutuksessa. Arviointiryöppy kuormitti kohtuuttomasti kouluja ja oppilaitoksia. Nämä 
ovat saattaneet vaikuttaa jonkin verran tulosten luotettavuuteen. Tosin vaikka kyselyt olivat pitkiä, 
ei vastaamiskyllästyneisyys näkynyt tuloksissa. Viimeisiin kysymyksiin, laajat avoimet kysymykset 
mukaan lukien, oli vastattu hyvin kattavasti. Kyselyissä oli paljon avoimia kysymyksiä, ja myös 
niihin oli vastattu kiitettävän paljon. Palautteiden perusteella opiskeluhuollon itsearviointi nosti 
myös esiin paikallisia kehittämistarpeita opiskeluhuollossa. 

Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin aikataulu laajuuteen ja kohde-
ryhmään (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) nähden on ollut todella tiukka. Esimerkiksi 
arviointivälineiden suunnittelussa olisi voinut käyttää huomattavasti enemmän aikaa kysymysten 
hiomiseen, ymmärrettävyyden parantamiseen ja päällekkäisyyksien poistamiseen.
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10 
Arvioivat  

johtopäätökset

Arvioivat johtopäätökset esitetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain keskeisten tavoitteiden kautta. 
Esitettyjä näkemyksiä tarkastellaan esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltoa 
vertaillen. 

10.1 Oppilaiden ja opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin, 
opiskelukyvyn ja osallisuuden edistäminen

Osallisuus syntyy osallistumalla ja vaikuttamalla

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain keskeinen tarkoitus on oppilaiden oppimisen, terveyden ja hyvin-
voinnin sekä osallisuuden edistäminen. Vuonna 2014 astui voimaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
lisäksi laki perusopetuslain muuttamisesta (1267/2013). Jälkimmäisen lain pykälässä 47a säädetään 
opetuksen järjestäjän velvollisuudesta edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, 
että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista 
mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Lisäksi kyseisessä lakipykälässä mainitaan, 
että oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suun-
nitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa (2014) korostetaan oppilaiden osallisuutta, oppilaiden ja kouluyhteisön terveyden ja 
hyvinvoinnin merkitystä sekä mahdollisuutta osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien 
suunnitelmien valmisteluun.

Oppilaiden osallisuus on hyvä nähdä muutoinkin kuin pelkkänä vaikuttamismahdollisuutena. 
Esimerkiksi sosiaalinen hyvinvointi ja tunne kouluyhteisöön tai -luokkaan kuulumisesta on 
tärkeää. Minkkisen (2015) väitöstutkimuksessa keskeinen tulos oli sosiaalisten suhteiden tärkeä 
vaikutus 9–12-vuotiaiden lasten emotionaalisen hyvinvointiin. Myös lapsiasiavaltuutettu Tuomas 
Kurttila nostaa esiin lapsen äänen kuulemisen kouluyhteisöjen kehittämisessä ja sitä kautta myös 
lapsen oikeusturvan vahvistamisessa (Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2017).
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Oppilaiden osallisuus yhteisöllisessä opiskeluhuollossa toteutui paremmin perusopetuksessa 
ja lukiokoulutuksessa kuin esiopetuksessa, kun vertailtiin esiopetuksen yksikkökohtaisen ja 
perusopetuksen koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän sekä lukionkoulutuksen oppilaitoskoh-
taisen opiskeluhuoltoryhmän tuloksia. Sen sijaan osallistavan toimintakulttuurin luomisessa 
esiopetusyksiköillä oli pieni etumatka muihin koulumuotoihin nähden. Opiskeluhuollon ohjaus-
ryhmien arvio oppilaiden osallisuudesta oli kuitenkin selvästi positiivisempi kuin esiopetuksen 
yksikkökohtaisella ja perusopetuksen koulukohtaisella oppilashuoltoryhmällä sekä lukion 
oppilaitoskohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä. Onko virkamiehillä riittävä kontakti kouluihin ja 
oppilaitoksiin? Ovatko he tietoisia koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollosta toimintoineen?

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki näyttää lisänneen oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia eniten 
perusopetuksessa ja vähiten lukioissa. Onko niin, että lukioissa vaikutusmahdollisuudet olivat 
paremmat jo ennen lakia, jolloin lain tehostumisvaikutus ei yltänyt perusopetuksen tuloksiin? 
Tätä näkemystä puoltaa se, että lukiolaiset kokivat omat vaikutusmahdollisuutensa koulussa 
selkeästi paremmaksi kuin peruskoululaiset. Lasten vaikutusmahdollisuudet olivat parantuneet 
myös esiopetuksessa, ja sielläkin enemmän kuin lukiokoulutuksessa. 

Koulu- ja oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien näkemysten mukaan oppilaiden ja oppi-
laskuntien osallistuminen opetussuunnitelman oppilashuolto-osuuden ja koulun oppilashuol-
tosuunnitelman sekä koulun vuosisuunnitelman laatimiseen oli vähäistä. Pääosin he eivät ole 
osallistuneet edellä mainittuihin toimiin lainkaan. Perusopetuksen oppilaista reilu kolmannes 
ja lukiokoulutuksen opiskelijoista yli puolet kuitenkin koki vaikutusmahdollisuutensa kouluissa 
hyviksi. Perusopetuksen oppilaista lähes kolme neljäsosaa ja lukiolaista yli 80 prosenttia piti oppi-
laiden vaikutusmahdollisuuksia tärkeinä. Tärkeää on esimerkiksi heidän mielipiteidensä huomioon 
ottaminen opiskelun kehittämisessä, oppituntien suunnittelussa, palautteen antamisessa ja koulun 
yhteisten toimintojen järjestämisessä. Toteutumisen ja tärkeyden välinen kuilu oli kuitenkin oppi-
laiden osallisuudessa ja vaikutusmahdollisuuksissa vielä melko suuri, joten kiinni kurottavaa riittää. 

Oppilailla ja opiskelijoilla on kokemustietoa nuorten arjesta ja mahdollisista tuen tarpeista. Näin 
ollen heitä kannattaa kuulla ja kuunnella. Olennaista on, että oppilaille ja opiskelijoille tiedotetaan, 
miten heidän ehdottamansa asiat etenevät. Näin he huomaavat, että heilläkin on mahdollisuus 
vaikuttaa asioihin. TEA-viisarin tulokset osoittavat, että opiskelijoiden osallisuus lukioissa on 
parantunut (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017b).

10.2 Ongelmien syntymisen ennaltaehkäisy ja 
varhaisen tuen turvaaminen sitä tarvitseville

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoituksena on turvata varhainen tuki sitä tarvitseville sekä eh-
käistä ongelmien syntyminen. Opiskeluhuoltoa tulisi toteuttaa ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, 
koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Se auttaa luomaan oppilaiden ja 
opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta, 
osallisuutta sekä kouluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä edistävää 
toimintakulttuuria.
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Oppilaiden tuen tarpeen varhainen tunnistaminen tehostui ja toteutui parhaiten esiopetuksessa, 
heikoiten lukiossa. Myös painopisteen siirtyminen ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen to-
teutui parhaiten esiopetuksessa. Perusopetuksessa ja lukioissa siirtyminen ennaltaehkäisevään ja 
varhaista tukea turvaavaan toimintaan oli samankaltaista, mutta ei yhtä merkittävää kuin esiope-
tuksessa. Opiskeluhuollon ohjausryhmien näkemykset painopisteen siirtymästä ennaltaehkäisevään 
suuntaan olivat toiseksi positiivisimmat, paremmat kuin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa, 
mutta hieman heikommat kuin esiopetuksessa.

Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä ote ovat terävöityneet lain myötä. Tuloksista vah-
vistuu näkemys siitä, että opiskeluhuollon toteuttaminen ja toteutuminen on kunta-, koulu- ja 
oppilaitoskohtaista. Osa on edennyt toiminnassaan pidemmälle, ja osa hapuilee vielä alkutaipa-
leella. Vaikka varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän otteen katsottiin tehostuneen, opis-
keluhuollollisten korjaavien toimenpiteiden ei todettu vähentyneen. Varhaiseen tukeen tulisi 
panostaa entistä vahvemmin, jotta lain kauaskantoisemmat tavoitteet toteutuisivat. Varhaisen 
tuen saaminen ei saa olla sattumanvaraista. 

Huolestuttava huomio on, että tiukentuneiksi koetut salassapitosäännökset ja kirjaamisvelvoitteet 
voivat nostaa opettajien huolen ilmaisemisen kynnystä. Osa vastaajista nosti esiin myös koulun 
työntekijöiden kuormittumisen oppilasasioista. Jääkö esimerkiksi huolen havainnut opettaja 
opiskeluhuoltoasian kanssa yksin vai saako hän riittävästi kollegiaalista tukea tai mahdollisuutta 
oman huoli- ja työtaakan keventämiseen?

10.3 Koulu- ja oppilaitosyhteisön ja -ympäristön hyvinvoinnin, 
terveellisyyden, turvallisuuden ja esteettömyyden, yhteisöllisen 
toiminnan sekä kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön edistäminen

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tavoitteena on myös kouluyhteisön ja opiskeluympäristön hy-
vinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden sekä esteettömyyden edistäminen. Tärkeää on myös 
yhteisöllisen toiminnan sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön edistäminen.

Työtä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi

Erilaiset kouluyhteisön hyvinvointiin, terveellisyyteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät 
käytännöt toteutuvat kouluissa ja oppilaitoksissa pääosin hyvin. Lain vaikutus niiden tehostu-
miseen koettiin vähäiseksi. Tämä kuvastanee sitä, että niiden toteutuminen oli hyvällä tolalla jo 
ennen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantuloa.

Perusopetuksen oppilaiden mielestä on tärkeä panostaa oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen 
ja kiusaamisen ehkäisyyn. Lisäksi oppilaiden turvataitojen edistäminen ja kouluviihtyvyys olivat 
asioita, jotka oppilaat nostivat koulujen kehittämiskohteiksi. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta 
koettiin myös tärkeiksi. Ne tukevat ja täydentävät toisiaan. Molemmat edistävät parhaimmillaan 
lasten ja nuorten omana itsenä olemista ja hyväksytyksi tulemista. 
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Lukiolaiset puolestaan arvioivat turvataitojen edistämisessä olevan kehittämistä. Sen sijaan 
opiskeluviihtyvyys ja -rytmitys, sosiaalisen hyvinvoinnin ja fyysisen terveyden edistäminen sekä 
kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen koettiin hyväksi. Turvataitojen kehit-
tämiseen ja psyykkisen terveyden edistämiseen tulisi opiskelijoiden mielestä panostaa nykyistä 
enemmän. Lukiolaiset kokivat syrjinnän, kiusaamisen ja tapaturmien ehkäisemisen tärkeiksi 
asioiksi yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Sen sijaan edellä mainittujen asioiden toteutuminen 
arvioitiin alhaisemmaksi. Opiskelijoille oli tärkeää, että heitä kannustetaan oppilaitoksen yh-
teisöllisyyden ylläpitoon ja edistämiseen. Myös eri-ikäisten opiskelijoiden välinen yhteistyö, 
opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen oppilaitoksen 
yhteisten asioiden päättämisessä olivat asioita, joita opiskelijat toivoisivat kehitettävän oppilai-
toksissa. Opiskelijoiden mielipiteiden huomioiminen koetaan tärkeäksi. Olennaista on nuoren 
kuuleminen häntä koskevissa asioissa. 

Matka yhteisölliseen opiskeluhuoltoon on vielä osin alkutaipaleella

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 4§ käsittelee yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Sillä tarkoitetaan toi-
mintakulttuuria, jossa oppilaiden oppimisen, hyvinvoinnin, terveyden ja sosiaalisen vastuullisuu-
den edistäminen on olennaista. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon 
toimijat. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla on mahdollista luoda edellytyksiä koulun, oppilaiden, 
huoltajien, opiskeluhuollon ammattilaisten ja yhteistyötahojen avoimelle vuorovaikutukselle, 
yhteenkuuluvuudelle ja huolenpidolle. Yhteisöllisellä toiminnalla ja osallistavalla toimintakult-
tuurilla voidaan edesauttaa ongelmien ennaltaehkäisyä, tuen tarpeen varhaista tunnistamista 
sekä tarvittavan tuen järjestämistä.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto koettiin tärkeäksi, ja lain katsottiin lisänneen yhteisöllisen opiske-
luhuollon painoarvoa. Sen sijaan yhteisöllisen opiskeluhuollon toimivuus ja käytänteet hakevat 
vielä muotoaan. Arviointitulosten mukaan kouluissa ja oppilaitoksissa ollaan matkalla yhtei-
sölliseen opiskeluhuoltokulttuuriin. On kouluja ja oppilaitoksia, joissa yhteisöllinen näkökulma 
painottuu hyvin, mutta on myös kouluja ja oppilaitoksia, joissa toiminta on pääsääntöisesti vielä 
tulipalojen sammuttamista, eli korjaavaa opiskeluhuoltotyötä. Osassa kouluja yhteisöllinen 
opiskeluhuolto nähdään opiskeluhuollon vahvuutena, mutta osassa se on ensisijainen kehittä-
miskohde. Opiskeluhuollon siirtyminen yksilökohtaisesta yhteisölliseen koettiin toteutuneen 
vahvimmin esiopetuksessa sekä opiskeluhuollon ohjausryhmissä lukiokoulutukseen ja perus-
opetukseen verrattuna.

Huoltajien osallisuus yhteisöllisessä opiskeluhuollossa oli suurin esiopetuksessa ja pienin lukio-
koulutuksessa. Järjestys oli toisinpäin, kun tarkasteltiin oppilaiden osallisuutta yhteisöllisessä 
opiskeluhuollossa. Lasten ja nuorten sekä huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on tärkeää. 
Miten paljon kouluissa ja oppilaitoksissa todellisuudessa panostetaan oppilaiden, opiskelijoiden 
ja huoltajien osallistuttamiseen ja heidän rooliinsa yhteisöllisessä opiskeluhuollossa? 

Opiskeluhuoltohenkilöstöstä kuraattorit ja terveydenhoitajat osallistuivat aktiivisimmin yh-
teisölliseen opiskeluhuoltotoimintaan. Lääkäreiden osallistumisaktiivisuus oli minimaalinen. 
Psykologien ja kuraattoreiden osallisuus tehostui lain myötä. Sama suuntaus ilmeni kaikilla kou-
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luasteilla. Haasteellista on, että yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön lainmukaisine velvoitteineen 
ja aikamäärevaateineen katsotaan vievän opiskeluhuoltohenkilöstön resursseja yhteisölliseltä 
opiskeluhuoltotyöltä. Perusopetuksen oppilaat kokivat terveydenhoitajan roolin koulutyön arjessa 
hieman tärkeämmäksi muihin opiskeluhuollon ammattihenkilöihin nähden. Olennaista on siis 
myös miettiä opiskeluhuoltohenkilöstön roolia yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä. Onko se kes-
kusteluihin ja kokouksiin osallistumista vai onko se aitoa jalkautumista yhteisöllisiin tapahtumiin, 
koulun arkeen? Olennaista on myös huomioida, että useilla oppilashuollon ammattihenkilöillä on 
laaja tehtäväkuva ja toimintaa eri toimipisteissä, joten sitoutuminen ja läsnäolo yhdessä koulussa 
voi heikentyä myös tästä syystä.

On ristiriitaista, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain keskeisenä tarkoituksena on yhteisöllisen toi-
minnan edistäminen, mutta määrällisesti lakiteksti painottuu tarkasti säädeltyyn yksilökohtaiseen 
opiskeluhuoltoon. Pitäisikö laissa säätää, mikä osuus opiskeluhuoltohenkilöstön viikoittaisesta 
työajasta tulisi käyttää yhteisölliseen opiskeluhuoltoon? Toisiko tällainen säädös opiskeluhuol-
totyön tutummaksi ja helpommin lähestyttäväksi oppilaille ja opiskelijoille? Edistäisikö se yhtä 
lain keskeisistä tarkoituksista, eli koulu- ja oppilaitosyhteisön oppimista, terveyttä ja hyvinvointia 
sekä osallisuutta ja ongelmien ehkäisemistä? 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteutumista hankaloittaa osin se, että laissa ei ole määritelty 
yhteisöllisestä opiskeluhuollosta vastaavaa tai sisältöä yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Mikä 
on lopputulos, jos ”kaikki on kaikkien vastuulla”? Laki antaa hyvät mahdollisuudet yhteisöllisen 
opiskeluhuollon toteuttamiseen, kunhan se organisoidaan järkevästi. 

Yhteistyön saralla tallataan tutuksi tulleita polkuja ja 
yritetään poistaa yhteistyötä heikentäviä esteitä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa todetaan, että opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä 
sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän 
huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Lain valmistelu- ja toimeenpa-
novaiheessa ilmeni paljon tulkintaeroja opetushallinnon sekä sosiaali- ja terveyshallinnon välillä. 
Arviointitulokset osoittavat, että poikkihallinnollisen yhteistyön välillä on edelleen turhia esteitä, 
kuten tiedonsiirto-ongelmia.

Vaikka yhteistyötä jarruttavat turhat esteet, yhteistyön toteutuminen arvioidaan hyvälle tasolle. 
Parhaimmat arviot yhteistyöstä tulevat opiskeluhuollon ohjausryhmiltä ja lukioilta. Perusope-
tuksessa yhteistyön toteutumiseen suhtaudutaan kriittisimmin. Ohjausryhmistä ja esiopetuksen 
yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä hieman yli puolet koki lain tehostaneen yhteistyötä. 
Perusopetuksessa ja lukiossa tehostumisen allekirjoitti kolmannes vastaajista.

Esiopetuksessa ja ohjausryhmissä koettiin yhteistyön lisääntyneen ja parantuneen opetus- 
sekä sosiaali- ja terveystoimen välillä. Myös tiedonsiirtojen nähtiin parantuneen. Ero edellä 
mainituissa asioissa esiopetuksen ja ohjausryhmien sekä perusopetuksen ja lukion välillä oli 
iso. Lukioiden ja perusopetuksen näkemykset eivät olleet yhtä positiivisia kuin esiopetuksessa 
ja ohjausryhmissä. 



374

Salassapitovelvoitteet ja tiedonsiirto-ongelmat heikentävät yhteistyötä. Ongelmaksi koetaan 
myös henkilöstön vaihtuvuus. Iso kysymys on, miten opiskeluhuollon ammattihenkilöstön saisi 
sitoutettua työhönsä. On varmasti turhauttavaa sekä oppilaan, huoltajan että muiden toimijoi-
den näkökulmasta, jos henkilöstön vaihtuvuus on runsasta, ja palavereissa joudutaan toistuvasti 
lähtemään ikään kuin alusta, todettujen asioiden kertaamisesta. 

Arviointitulokset osoittavat, että poliisin toiminta kouluilla on vähentynyt. Poliisin rooli on 
merkityksellinen esimerkiksi kouluturvallisuuden edistämisessä, koulun kasvatustehtävään 
osallistumisessa ja erilaisiin kriisitilanteisiin valmistautumisessa. Yhteistyö poliisin kanssa tuo 
esille tietoa nuorista ja ilmiöistä, jotka voivat olla koulun ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen 
puuttumisen kannalta olennaisia. Lisäksi poliisilta saadaan tarvittaessa asiantuntijatukea. Moni 
vastaaja yhdisti poliisien kouluyhteistyöhön vähenemisen poliisien resurssivähennyksiin.

Avoimista vastauksista tuli esille oivallus siitä, että nivelvaiheen yhteistyön tärkeys oli tiedos-
tettu. Nivelvaiheyhteistyö oli pitkälti konsultaatiota, tietojen vaihtamista, siirtopalavereja ja 
henkilöstön välistä yhteistyötä. Osa ryhmistä oli huomioinut huoltajien osallisuuden yhteis-
työssä. Ahtola (2016) toteaa esi- ja alkuopetuksen välisen nivelvaiheen yhteistyön ennustavan 
parempaa oppimista ja sopeutumista koulussa. Nivelvaiheyhteistyöllä pystytään varmistamaan 
koulusiirtymän myönteisyys kaikille osapuolille. Ahtolan näkemysten mukaan nivelvaiheen 
yhteistyön tavoitteena on kouluun ja siellä työskenteleviin ihmisiin tutustuminen, kodin ja 
koulun yhteistyön käynnistäminen, esiopetuksen ja koulun henkilöstön välinen yhteistyö sekä 
tiedonsiirto. (Ahtola 2016.) 

10.4 Oppilaiden ja opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen 
yhdenvertaisen saatavuuden sekä laadun turvaaminen

Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tehosti yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Erityisesti toiminnan 
selkeytymiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen oltiin tyytyväisiä. Esiopetuksen arviot olivat jälleen 
positiivisimpia ja perusopetuksen kriittisimpiä. Oppilaiden ja opiskelijoiden toiveiden ja mieli-
piteiden huomioon ottamisen koettiin parantuneen selvästi. Edelleen on kuitenkin toimintaa, 
jossa oppilas ei pysty vaikuttamaan monialaisen asiantuntijaryhmän kokoonpanoon, oppilaalta 
ei pyydetä suostumusta siihen, että hänen huoltajansa saavat osallistua oppilaan asioiden käsitte-
lyyn, tai oppilaalta ei pyydetä kirjallista suostumusta siihen, että hänen asioita voidaan käsitellä 
opiskeluhuollon monialaisessa yksilökohtaisessa asiantuntijaryhmässä. Edellä mainitut asiat 
toteutuivat paremmin lukiossa ja perusopetuksessa esiopetukseen verrattuna.

Palveluiden saatavuus on keskeinen tekijä siihen, että oppilaan oikeudet eivät täysin toteudu (esim. 
pääsy terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta, mahdollisuus keskusteluun kuraattorin 
tai psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulupäivänä, kun oppilas tai opiskelija on sitä 
pyytänyt, tai mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys opiskeluterveyden-
huoltoon). Eri oikeudet toteutuivat aina 18–55 prosentilla opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä, 
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mutta oli myös järjestäjiä, joilla ne toteutuivat harvoin tai ei koskaan. Resurssit eivät vastaa tarpeita. 
Huolestuttavia ovat viestit siitä, että opiskeluhuoltohenkilöstön aikaa kuluu paljon paperitöihin 
ja siirtymisiin aidon oppilas- ja opiskelijahuoltotyön sijaan.

Kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuus parani lain myötä kaikilla kouluasteilla. Pääsääntöi-
sesti palvelut ovat kuitenkin pysyneet lakia edeltävällä tasolla. Jonkin verran on tapahtunut myös 
heikentymistä, esimerkiksi psykologi- ja lääkäripalveluissa. Psykologi- ja lääkäripalvelut olivat 
myös niitä, joiden riittävyys arvioitiin heikoimmaksi opiskeluhuoltopalveluista. Samansuuntai-
nen tulos on havaittavissa myös vuoden 2017 kouluterveyskyselystä (Wiss & Halme ym. 2017).

Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola otti syksyllä 2017 kantaa koulupsyko-
logien tilanteeseen. Hän totesi, että koulupsykologeja on noin 400–500, vaikka lain mukaisten 
laskelmien mukaan heitä pitäisi olla toista tuhatta. Kunnat eivät siis ole perustaneet tarpeeksi 
lakisääteisiä koulupsykologin virkoja. Olennainen huomio on, että kunnat eivät saa tästä lainvas-
taisesta käytänteestä sanktioita. (Kirvesniemi 2017.) Pohdinnan arvoinen kysymys puolestaan 
on, miksi psykologeja ei ole riittävästi. Haastatteluista nousi esiin näkemys, että psykologin toimi 
ei vedä hakijoita, jos auki on vain yksi virka, vaikka tarve olisi selkeästi useammalle vakanssille. 
Työnhakijat osaavat välttää tarvittaessa ylikuormittavalta vaikuttavan työpaikan hakemista, mistä 
puuttuu mahdollisesti myös kollegiaalinen tuki. Oman haasteensa tuovat ostopalveluina järjes-
tettävät opiskeluhuoltopalvelut. Millaista jatkuvuutta, pysyvyyttä ja mahdollista hoitosuhteen 
luontevuutta ja luotettavuutta ne pystyvät tarjoamaan?

Opiskeluhuoltopalveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen panostettava

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Onko näin, kun tarkas-
tellaan opiskeluhuoltopalveluiden saatavuutta? Arviointitulokset osoittavat, että kuraattori- ja 
psykologipalveluiden saatavuus on parantunut. Sen sijaan lääkäri- ja psykologipalveluiden saatavuus 
on paikoin erittäin huono. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEA-viisarin mukaan opis-
keluhuoltopalvelut ovat käytettävissä yhä useammassa lukiossa, ja lääkäreiden sekä psykologien 
saatavuus on parantunut (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017b). 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolailla pyritään turvaamaan oppilaiden tarvitsemien oppilashuolto-
palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu. Palveluiden saatavuudessa oli eroa kunnittain ja 
kouluittain. Esimerkiksi perusopetuksessa terveydenhoitajien saatavuus oli parempaa ylä- ja 
yhtenäiskouluissa alakouluihin verrattuna, ja lääkäripalveluiden tarve osoittautui suurimmaksi 
isoissa kouluissa ja yläkouluissa. Oppilaan lain mukaiset oikeudet (esim. pääsy terveydenhoitajan 
vastaanotolle ilman ajanvarausta) toteutuivat parhaiten isoissa kouluissa. Olennaista on kaventaa 
näitä kunta- ja koulukohtaisia eroja, jotta palveluiden yhdenvertainen saatavuus toteutuu.

Wiss, Ståhl ja kumppanit (2017) tarkastelivat terveydenhoitajien, lääkäreiden, psykologien ja 
kuraattoreiden mitoitusta peruskouluissa vuosina 2008–2015. Heidän tutkimuksensa osoitti, että 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstövoimavarat kouluissa 
ovat lisääntyneet. Aineistotarkastelussa havaittiin isoja alueellisia eroja sekä henkilöstömitoitus-
suositusten vain osittaista toteutumista. (Wiss, Ståhl ym. 2017.) Myös terveyden edistämisen 
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vertailutietojärjestelmän, TEA-viisarin, mukaan koulujen ja oppilaitosten välillä on alueellisia eroja 
sekä palveluiden saatavuudessa että henkilöstövoimavaroissa. Tämä asettaa oppilaat ja opiskelijat 
eriarvoiseen asemaan. Lääkäripalveluiden heikko saatavuus perusopetuksessa tulee esille myös 
TEA-viisarin tuloksissa. Lisäksi TEA-viisarin mukaan parannettavaa on psykologimitoituksessa. 
Sosiaalityön ja terveydenhoitajien mitoitukset ovat TEA-viisarin mukaan hyvällä mallilla. (Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 2017a.) Samansuuntainen tulos psykologi- ja lääkäripalveluiden 
saatavuudesta tulee esille vuoden 2016 peruspalveluraportista, jonka mukaan peruskouluista 99 
prosentissa oli lukuvuonna 2013–2014 käytettävissä terveydenhoitajan, 91 prosentissa kuraatto-
rin, 84 prosentissa psykologin ja 82 prosentissa lääkärin palveluja (Valtiovarainministeriö 2016). 
Tässä oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnissa saatiin samansuuntaisia tuloksia. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvitys oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesta 
kuraattori- ja psykologipalveluiden toteutumisesta Länsi- ja Sisä-Suomen alueella osoitti, että lain 
edellyttämät määräajat toteutuivat 58 prosentissa alueen kunnista. Tulos osoittaa riittämätöntä 
henkilöstömäärää. (Honkakorpi & Lehtinen 2016.) Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpa-
non arvioinnissa mainitut määräajat ja vaateet toteutuivat täsmällisesti vaateittain kysymyksestä 
riippuen 18–51 prosentissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjän kouluja ja oppilaitoksia. Osa vaa-
teista toteutui joko harvoin tai ei koskaan. Tämä osoittaa oppilashuoltopalveluiden saatavuudessa 
olevan vielä parannettavaa. 

Oppilaat ja opiskelijat kokivat avun saamisen helpommaksi kuin avun pyytämisen. Varsinkin ko-
tihuolet olivat niitä, joita oli vaikea nostaa esille. Opiskeluhuoltopalveluita käyttäneistä oppilaista 
ja opiskelijoista yli puolet koki terveydenhoitaja-, kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuuden 
hyväksi. Perusopetuksen oppilaat ja lukiolaiset kokivat myös, että heidän ilmaisemiinsa huoliin 
reagoidaan hyvin. 

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden, oppilaiden ja lasten opiskeluhuollolliset erityistarpeet 
eivät nousseet esiin arvioinnin taustamuuttujatarkasteluissa. Sen sijaan esimerkiksi lukioiden 
opiskeluhuoltoryhmien avoimissa vastauksissa tuli esiin maahanmuuttajien ja turvapaikan-
hakijoiden erityistarpeet (esim. tulkkipalvelut), jotka kohdentuvat erityisesti oppilaitoksiin ja 
kouluihin, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Sama näkemys tuli esiin myös 
esi- ja perusopetuksessa.

10.5 Opiskeluhuollon toteuttamisen ja johtamisen vahvistaminen 
toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki toi yhtenevät puitteet 
opiskeluhuollolle esiopetuksesta toiselle koulutusasteelle 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) selkeytti opiskeluhuollon periaatteita, johtamista ja 
koordinointia, yhdenmukaisti käytänteitä, teki opiskeluhuollosta monialaisemman kokonaisuuden 
ja toi yhtenevät rakenteet toimintaan aina esiopetuksesta toiselle asteelle, eli lukiokoulutukseen ja 
ammatilliseen koulutukseen asti. Yhdenmukainen laki helpotti eri osapuolten välistä keskustelua. 
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Lain haasteita ovat edelleen tulkintaepäselvyydet sekä vaikeat käsitteet ja niiden sopimattomuus 
laajalle ikäskaalalle esiopetuksesta ammatillisen koulutukseen. Lain sisältö asioineen ja termeineen 
koettiin paikoin etäiseksi esiopetukseen. 

Opiskeluhuollon ohjausryhmän, esiopetuksen yksikkökohtaisen 
oppilashuoltoryhmän, perusopetuksen koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän 
ja lukiokoulutuksen oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän toiminnat 
ovat tehostuneet, mutta edelleen on paljon kehittämistä

Laki on tehostanut erityisesti eri ryhmien toiminnan suunnitelmallisuutta, toimintatapojen ja käy-
täntöjen kehittämistä sekä yhteisten tavoitteiden linjaamista. Monin osin toiminta on tehostunut, 
mutta mikä on todellinen tehostumisen aste. Useiden ryhmien toiminta hakee vielä muotoaan. 
Paljon on eroa esimerkiksi siinä, miten usein ryhmät kokoontuvat. Miten tehokasta ja toimivaa 
toiminta on, jos ryhmä ei kokoonnu lainkaan lukuvuosittain? Tosin näitä ryhmiä oli vastaajista 
vähän. Sen sijaan ainoastaan kerran lukuvuodessa kokoontuneita oli jo reippaasti enemmän kai-
killa kouluasteilla. Ohjaus ja arviointi ovat keskeisiä ohjausryhmien tehtäviä, joten niihin pitäisi 
panostaa. Saatavana on paljon vertailevaa arviointitietoa, mutta missä määrin sitä hyödynnetään.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain parissa työskentelevien tulee tiedostaa huomattavasti paremmin 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä sen taustalla oleva muu lainsäädäntö. Osa henkilöstöstä on 
hyvin tietoinen laista ja sen velvoitteista, mutta osalla tietämys on vähäistä. Lain tulkintaepäsel-
vyydet ja epätietoisuus kouluissa ja oppilaitoksissa tulevat esille myös isosta määrästä yhteyden-
ottoja viranomaisiin ja sidosryhmiin. 

Opiskeluhuollollinen työ on lisääntynyt 

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen henkilöstön opiskeluhuollollinen työmäärä on 
lisääntynyt merkittävästi lain myötä. Erityisesti lastentarhanopettajien ja perusopetuksen opetta-
jien työmäärä on lisääntynyt. Lukion opettajien työmäärän lisääntyminen on maltillisempaa kuin 
esi- ja perusopetuksessa. Myös kuraattoreiden, psykologien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajien 
työmäärä on lisääntynyt kaikilla kouluasteilla. Opinto-ohjaajien rooli opiskeluhuoltotyössä on 
monin paikoin merkittävä. Sen sijaan ihmetystä herättää, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 
opinto-ohjaajaa ei mainita. Laissa painotetaan opiskeluhuollon monialaista yhteistyötä sekä ko-
din ja koulun välistä yhteistyötä. Varsinkin yläluokilla ja lukioissa opinto-ohjaaja on keskeisessä 
roolissa edellä mainituissa asioissa.

Huomionarvoista on, että 90 prosenttia esiopetuksen yksikkökohtaisista oppilashuoltoryhmistä 
arvioi esiopetuksen opettajien mieltävän oppilashuoltotyön osaksi perustyötään. Esiopetuksen 
muunkin henkilökunnan ja perusopetuksen opettajien osalta kyseinen prosenttiosuus arviointiin 
melko korkeaksi, noin 70 prosenttiin. Vastaava prosenttiosuus lukioissa oli 53. Vaikka näin on, niin 
lukio-opiskelijat kokivat selvästi perusopetuksen oppilaita vahvemmin, että lukiossa opettajilla 
on enemmän aikaa keskustella tarvittaessa opiskelijoiden kanssa. Yli 60 prosenttia opiskelijoista 
oli sitä mieltä, että heistä välitetään lukiossa. 
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On hyvä muistaa, että lasten ja nuorten hyvinvointi on jokaisen koulussa työskentelevän asia. 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan kaikkien koulussa oppilaiden kanssa työskentelevien sekä 
opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä 
oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja koulujen välistä yhteistyötä. Ensisijainen 
vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on kuitenkin koulujen henkilöstöllä. 

Perusopetuksen oppilaista yli 60 prosenttia oli sitä mieltä, että opettajilla ei ole aikaa keskustella 
heidän kanssaan. Noin 15 prosenttia oppilaista ilmaisi puolestaan näkemyksen, että opettajat eivät 
ole kiinnostuneita siitä, mitä heille kuuluu. Luvuissa on paljon pienennettävää. Viranomaisten 
ja sidosryhmien haastatteluista puolestaan nousi esiin toive koulujen toimintakulttuurista, jossa 
opettajat olisivat aidosti kiinnostuneita oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Lapselle ja 
nuorelle pitäisikin tarjota keskusteluapua, tukea ja välineitä arjenhallintaan, jotta vastuunotto 
koulunkäynnistä ja omasta elämästä tehostuisi. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdol-
lisuus keskustella jonkun kanssa mieltä askarruttavista asioista. Pohdinnan arvoinen kysymys 
on myös se, miten opettajien työpanosta voitaisiin resursoida enemmän opiskeluhuoltotyöhön. 

Missä viipyy oppilashuollon digiloikka?

Sähköisten opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus (esim. ajanvaraus) on vielä vähäistä. Uudistuk-
sellista ja positiivista kehittämisotetta ilmentää huolinapin ja -osoitteen käyttöönotto. Niiden 
avulla on mahdollista nimettömänä ilmaista huoli esimerkiksi kaverista, jonka ongelmat painavat 
oppilaan mieltä. Perusopetuksen oppilaista lähes neljännes ilmoitti, että ottaisi herkemmin yh-
teyden oppilashuoltoon mieltä askarruttavissa asioissa, mikäli tarjolla olisi sähköisiä palveluita. 
Olisiko siis aika kehittää ja lisätä sähköisiä palveluita opiskeluhuoltoon? Tärkeää on, että lapsi ja 
nuori saa tukea. Vaikeaan tilanteeseen ei pidä jäädä yksin. On hyvä, että tarjolla on kolmannen 
sektorin, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliiton, nettipalveluja. Lasten ja nuorten puheli-
men vuosiraportti vuodelta 2016 osoittaa, että lasten ja nuorten yhteydenotot ovat lisääntyneet 
2010-luvulla. Vuonna 2016 yhteydenottoja oli yhteensä yli 26 000. (Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto 2017, 10.) Huolta on ja apua tarvitaan. Oppilaiden ja opiskelijoiden vastaukset osoittavat, 
että oppilashuoltopalveluista tiedottaminen on puutteellista. Esimerkiksi kuraattori-, lääkäri- ja 
psykologipalveluista tiedottamisessa on paljon tehostamista. 

10.6 Muita havaintoja

Osa lain tavoitelluista vaikutuksista näkyy, osa ei

Arvioinnin aikaan, keväällä 2017, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki oli ollut voimassa vain noin 2,5 
vuotta. Usea asia opiskeluhuollossa on tehostunut tai kehittynyt positiiviseen suuntaan lain myötä. 
Edelleen opiskeluhuollossa ollaan kuitenkin monin paikoin vielä muutosvaiheessa. Kehittämistä 
on esimerkiksi tiedonsiirtokäytänteissä, ennaltaehkäisevän toimintaotteen tehostamisessa ja toi-
mivien käytänteiden muotoutumisessa. Lain tuomista mahdollisista tuloksellisuuteen liittyvistä 
muutoksista on ennenaikaista sanoa vielä mitään johtopäätöksiä. Lisäksi on olennaista muistaa, 
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että yhteiskunnassa moni asia vaikuttaa samanaikaisesti. Jonkin tilanteen heikentyminen voi 
johtua esimerkiksi yleisestä taloustilanteesta ja tarjolla olevista resursseista eikä oppilas- ja opis-
kelijahuoltolaista. 

Myös lain kauaskantoisemmat tavoitteet (esim. oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveys-, 
sosiaali-, perheneuvola- ja lastensuojelutarpeen väheneminen) ovat vielä saavuttamatta. Val-
takunnalliset tulokset osoittavat, että lastensuojelun palvelujen kustannukset ovat nousussa. 
Esimerkiksi kuutoskaupunkien (kuusi suurinta kaupunkia, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, 
Tampere ja Oulu) lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu osoittaa lastensuojelun ko-
konaiskustannusten nousseen vuodesta 2015 vuoteen 2016 Espoossa (+ 4,7 %), Oulussa (+ 3,8 %), 
Vantaalla (+ 2,4 %) ja Turussa (+ 0,6 %). Helsingissä (- 3,4 %) ja Tampereella (- 1,5 %) kustannukset 
laskivat. Suurin osa lastensuojelun kustannuksista syntyy sijoituksista. On huomioitava, että osa 
aiemmin lastensuojelun asiakkaana olleista lapsista saa nykyisin palvelut yleisen sosiaalihuollon 
kautta. (Hiekkavuo 2017.)

Mitä sote tuo tullessaan?

Sote- ja maakuntauudistuksen suunnitelmissa kaavaillaan maakunnan järjestävän kaikki lasten ja 
nuorten sote-palvelut mukaan lukien koulu- ja opiskeluterveydenhuollon. Tästä poikkeuksena on 
psykologi- ja kuraattoripalvelut, jotka ovat jäämässä kuntien järjestettäväksi, elleivät maakunnan 
kaikki kunnat päätä antaa niitä maakunnan järjestettäväksi. Tarkoitus on, että koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon palvelut järjestetään kouluissa ja oppilaitoksissa lähipalveluina. Sote-uudistus 
puhututti erityisesti haastateltavia, mutta siitä mainittiin myös useissa eri ryhmien avoimissa vas-
tauksissa. Soteen liittyy paljon epävarmuutta: Miten erityispalvelujen saatavuus toteutuu? Miten 
yhteistyö toteutuu, jos opiskeluhuoltohenkilöstö on hallinnollisesti eri yksiköissä? Kuka ohjaa, 
johtaa ja kehittää palveluja? Miten taataan yhtenäiset toimintatavat, entä opiskeluhuoltopalveluiden 
yhdenvertainen saatavuus maan eri osissa? Miten toteutuu yhteisöllinen opiskeluhuolto? Edis-
tääkö opiskeluhuoltohenkilöstön hajaannuttaminen eri yksiköihin lasten ja nuorten avunsaantia?

On myös mielenkiintoista nähdä, miten lasten, nuorten ja perheiden palvelut (Lape-palvelut) 
vaikuttavat opiskeluhuoltoon: Missä vaiheessa korjaavista ”palokuntatoimista” siirrytään var-
haisempiin, oikea-aikaisempiin ja ehkäiseviin toimiin? Entä miten ja milloin eri asiakirjoihin ja 
rekistereihin hajautuneet tiedot saadaan yhteen?

Sote- ja maakuntauudistuksen ympärillä leijailee paljon kysymyksiä. Erittäin olennaista olisi saada 
suunnitteluun mukaan mahdollisimman paljon käytännön työntekijöitä ja lähiesimiehiä, jotta 
toimivat käytänteet eivät häviäisi. Opiskeluhuollon kokonaisuuden jäsentämiseen ja järjestämiseen 
tarvitaan selkeät rakenteet, jotta toiminta ei hajaannu. Moniammatillinen opiskeluhuolto ei ole 
halpaa, joten iso kysymys on, miten kustannukset tullaan jakamaan. Se tulee tapahtua niin, että 
lapset ja nuoret eivät siitä kärsi.
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11 
Kehittämisehdotukset

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain arviointituloksista nousi esiin opiskeluhuollon kehittämiskoh-
teiksi seuraavat:

 ▪ Yhteisöllisen opiskeluhuollon täsmällisempi tavoitteellistaminen

 ▪ Opiskeluhuoltorekistereiden yhtenevyyden ja selkeiden käytänteiden parantaminen

 ▪ Riittävien resurssien turvaaminen opiskeluhuoltotyölle

 ▪ Opinto-ohjaajan roolin selkeyttäminen opiskeluhuollossa

 ▪ Yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalveluiden, erityisesti psykologi- ja lääkäripalveluiden, 
saatavuuden turvaaminen

 ▪ Opiskeluhuolto- ja tietosuojasäädösten sekä lakitietoisuuden lisääminen esiopetusyksiköi-
den, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan keskuudessa

 ▪ Opiskeluhuollon omavalvonnan, seurannan ja arvioinnin tehostaminen sekä arvioinneista 
saatavan tiedon tehokkaampi hyödyntäminen

 ▪ Koulujen ja oppilaitosten yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön vahvistaminen

 ▪ Opiskeluhuollon painopisteen siirtäminen entistä vahvemmin ennaltaehkäisevään toimin-
taan korjaavista toimenpiteistä

 ▪ Yhteisen hyvän ja välittävän, puuttuvan ilmapiirin luominen kouluihin ja oppilaitoksiin

 ▪ Huoltajien, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä koko kouluyhteisön henkilöstön osallisuuden 
terävöittäminen yhteisöllisessä opiskeluhuollossa

 ▪ Rohkeuden ja uskalluksen vahvistaminen varhaiseen puuttumiseen

 ▪ Tiedottamisen ja sähköisten opiskeluhuoltopalveluiden tehostaminen

 ▪ Opiskeluhuoltohenkilöstön roolin selkeyttäminen yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä

 ▪ Lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden äänen tehokkaampi kuuleminen
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Liitteet 

Opiskeluhuoltoon liittyviä arviointeja ennen ja jälkeen 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon

Opiskeluhuoltoon liittyvät arvioinnit oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen

Vuonna 2014 voiman astuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimassaoloaikana on tehty muu-
tamia opiskeluhuoltoon liittyviä arviointeja. Niitä on tehty perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
osalta, mutta ei juuri esiopetuksesta. Arvioinnit ovat kohdistuneet joko suoraan lakiin ja sen 
toimeenpanon arviointiin (Kuntaliitto 2015), opiskeluhuollon järjestämiseen (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos, 2015a; 2016a) tai oppilaiden hyvinvointiin (KiVa Koulu 2015; Aluehallintovirasto 
2016; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b; 2016b). Koulujen hyvinvointiprofiililla (Opetus-
hallitus 2015b) on tuotettu tietoa koulujen kehittämistyön pohjaksi koko koulun (oppilaiden ja 
henkilöstön) hyvinvoinnista. Vanhempien näkemyksiä koululaisten hyvinvoinnista on selvitetty 
Suomen Vanhempainliiton (2015) toimesta. 

Kuntaliiton toteuttama arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaan tulon jälkeen Kuntaliitto (2015) arvioi lain toimeenpanoa 
kyselyin ja asiantuntijahaastatteluin kunnissa (n = 152) ja kuntayhtymissä (n = 44). Opiskelu-
huoltopalveluiden tuottaminen kunnissa ja kuntayhtymissä on järjestetty eri tavoin; osa kunnista 
(n. 38 %) tuottaa palvelut omana toimintanaan ja osa osittain omana tuotantonaan, osittain yh-
teistoiminnassa muiden kuntien kanssa ja osittain ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta 
(n. 60 %). Jos opiskeluhuolto hajautetaan usealle järjestäjätaholle, heikentää se opiskeluhuollon 
kokonaisuuden suunnittelua, toimeenpanoa, johtamista, hallintaa ja kehittämistä sekä kustan-
nusten hallintaa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä kuntiin on palkattu uusia työntekijöitä, 
mutta henkilöstön saatavuudessa on paljon vaihtelua kuntien ja alueiden mukaan. Haastetta hen-
kilöstön saatavuuteen on erityisesti koulupsykologien osalta. Lähes 70 prosenttia vastanneista 141 
kunnasta arvioi, ettei ole pystynyt järjestämään opiskeluhuollon palveluja täysin lain vaatimusten 
mukaisesti. Lain toimeenpanon haasteet ovat liittyneet erityisesti vaikeuksiin saada kelpoista 
henkilöstöä, henkilötietojen käsittelyyn, lain epäselvyyteen, laskutuskäytänteisiin, vastaavan 
kuraattorin rooliin, lyhyeen toimeenpanoaikaan, uusiin toimintatapoihin sekä kuraattorien ja 
koulupsykologien vastaanottojen määräaikoihin. Lain monitulkintaisuus on saanut kritiikkiä. 
Kielteisinä vaikutuksina tuotiin esille kustannusten, byrokratian, työn kuormittavuuden ja kiireen 
lisääntyminen, oppilaiden ja opiskelijoiden avun saannin vaikeutuminen, lain monimutkaisuus 
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sekä hyvien käytäntöjen romuttuminen. Positiivisiksi vaikutuksiksi koettiin toiminnan selkeyty-
minen ja suunnitelmallisuuden paraneminen, resurssien vahvistuminen, moniammatillisuuden 
ja yhteisöllisyyden vahvistuminen, oppilaan ja perheen aseman sekä tietosuojan ja osallisuuden 
paraneminen sekä ehkäisevän tuen vahvistuminen. (Kuntaliitto 2015.)

Kuntaliiton (2015) asiantuntijahaastatteluissa (n = 30) selvitettiin oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
vaikutuksia lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 
ja ammatillisessa peruskoulutuksessa. Lastensuojelun näkökulmasta todetaan, että laki on edes-
auttanut lisäresursseihin (esim. koulupsykologien ja kuraattoreiden palkkaaminen), mutta käy-
tettävissä olevat resurssit ovat edelleenkin liian pienet lain edellyttämään tasoon nähden useissa 
kunnissa. Lain myötä yhteistyö vanhempien kanssa on lisääntynyt. Haasteena koetaan muun 
muassa kuraattorin toimenkuvan tuntemattomuus ja tiedostamattomuus opetustoimen puolella. 
Organisaatiorajat ja työkulttuurien eroavaisuudet vaikeuttavat kuraattorien työskentelyä. Lain 
lyhyen voimassaolon aikana lastensuojelun selvitystarpeessa ei ole havaittavissa vähenemistä. 
Ilmoitukset, kiireelliset sijoitukset ja lastenhuollon asiakasmäärät ovat olleet nousussa. (Kunta-
liitto 2015.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan sijoitettujen lasten ja nuorten 
määrä laski 1,4 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2014. Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä 
kasvoi prosentin samana aikana. (Kuoppala & Säkkinen 2015.)

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on koettu jatkumon, yhteisöllisyyden, monialaisuuden ja 
moniammatillisuuden kehittyneen myönteiseen suuntaan. Haastetta sen sijaan on tiedonkulussa, 
kahden lain soveltamisessa (perusopetuslaki sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki), oppilashuol-
lon ja tukemisen (kolmiportainen tuki) erottamisessa ja vastuun jakautumisessa (kuka vastaa 
mistäkin). Toisen asteen koulutuksessa opiskelijoiden ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan on 
koettu tulleen jäsentyneemmäksi, ja eri tahojen yhteistyö on tiivistynyt. Kritiikkiä annetaan muun 
muassa työmäärän lisääntymisestä (esim. yhteisöllinen toiminta eri toimijoiden kesken vie enem-
män aikaa ja vähentää siten oppilaskohtaiseen työhön käytettävissä olevaa aikaa), opiskelijoiden 
eriarvoisuuden lisääntymisestä (kunnan oppilaitoksissa ja yksityisissä oppilaitoksissa palvelujen 
tarve arvioidaan eri tavalla), palvelutason heikentymisestä ja toiminnan pirstaloitumisesta sekä 
kokonaisvastuun jakautumisesta. Kehittämishaastetta nähdään esimerkiksi eri tason opiskelu-
huoltoryhmien työnjaon selkeyttämisessä, lain edellyttämien psykologipalveluiden toteutumisessa 
sekä lain asettamien mitoitusten, määräaikojen ja kirjaamisen toteutumisessa. (Kuntaliitto 2015.)

TEA-viisari

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEA-viisarilla voidaan selvittää kunnan toimintaa asuk-
kaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. TEA-viisarista on mahdollista tarkastella 
tietoja eri kohderyhmien, muun muassa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen, osalta. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus ovat kehittäneet TEA-viisarin koulujen ja oppilaitos-
ten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vertailukelpoista kuvaamista ja seurantaa vuodesta 
2006 lähtien. Opiskeluhuollon osalta on selvitetty muun muassa koulukohtaisessa opiskelu-
huoltosuunnitelmassa kuvattuja asioita (opiskeluhuollon kokonaistarve, käytettävissä olevat 
opiskeluhuoltopalvelut, suunnitelman toteuttamisen ja seuraamisen toimenpiteet, yhteisöllisen 
opiskeluhuollon edistämisen toimenpiteet, tarvittavien tukitoimien järjestämisen toimenpiteet, 
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oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa opiskeluhuollossa tehtävä yhteistyö, vanhempien/huoltajien 
kanssa opiskeluhuollossa tehtävä yhteistyö, koulussa työskentelevien yhteistyö opiskeluhuol-
lossa, koulun ulkopuolisten kanssa opiskeluhuollossa tehtävä yhteistyö, suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä opiskeluhuollon toimintatavoista 
tiedottaminen). Tulokset opiskeluhuoltosuunnitelmaan kirjattujen asioiden osalta ovat perus-
opetuksessa hyvät, lukion osalta on kehittämistä opiskelijahuollon kokonaistarpeen esittämi-
sessä. TEA-viisarista selviää myös, ketkä ovat olleet laatimassa koulu- tai oppilaitoskohtaisia 
opiskeluhuoltosuunnitelmia. Perusopetuksessa oppilasedustuksen mukanaolossa on TEA-
viisarin tietojen mukaan vielä parannettavaa. Vanhempien tai huoltajien edustus ei ole kovin 
paljoa paremmalla tasolla oppilaisiin verrattuna. Parannettavaa on myös psykologiedustuksella. 
Edellä mainittujen tahojen, erityisesti oppilaiden ja vanhempien tai huoltajien, osalta on pal-
jon parannettavaa myös perusopetuksen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan osallistumisessa. 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a.)

TEA-viisarin tuloksista havaitaan, että opiskeluhuoltoryhmän kokoontumistiheys on hyvällä 
mallilla. Opiskeluhuollollisessa seurannassa on perusopetuksessa kehittämistä muun muassa 
tapaturmien, kurinpitotoimien ja ojentamisen, terveyden ja hyvinvoinnin sekä häiriöiden ja 
ongelmatilanteiden seurannassa. Lukiokoulutuksessa seuranta ontuu tupakan ja päihteiden 
käytön, tapaturmien sekä terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Kehittämistä on myös oppilaiden ja 
opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin tietojen raportoinnissa niin peruskoulu- kuin lukiopuo-
lella. Opiskeluhuoltohenkilöstön mitoituksessa on parannettavaa erityisesti koululääkäreiden ja 
-psykologien määrässä. Kouluterveydenhoitajien ja kuraattoreiden saatavuus on toteutunut pe-
rusopetuksessa hyvin, mutta lukiokoulutuksessa kuraattorimitoitus on parannettavien asioiden 
kohteena. Perusopetuksessa opetushenkilöstön ja kouluavustajien määrä koetaan liian vähäiseksi. 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a.) 

TEA-viisarin tulosten mukaan yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö toteutuu pääsääntöisesti 
hyvin (mm. oppilaan ja vanhemman/huoltajan osallistuminen monialaiseen asiantuntijaryh-
mään, oppilaskertomusten laatiminen ja säilyttäminen sekä monialaisen asiantuntijaryhmän 
kokoaminen). Sen sijaan oppilaan itsenäisen päätösvaltaisuuden arviointi oppilashuoltoasioissa 
toteutuu vaihtelevasti. Kiusaamisen ehkäisy, tapauksiin puuttuminen ja seuranta ovat tulosten 
mukaan erittäin hyvällä tasolla. Lukiokoulutuksessa yksilökohtaisen opiskeluhuollon koetaan 
toteutuvan pääsääntöisesti hyvin. Kehittämistä on sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion 
tai lääkityksen järjestämiseen liittyvässä yhteistyössä. Osallisuudessa on sen sijaan parannettavaa 
niin huoltajien ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien kuin kodin ja koulun yhteistyön osalta 
sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a.) 

Aluehallintoviraston toteuttama peruspalveluiden arviointi

Aluehallintovirastojen (2016) tuottaman peruspalvelujen arvioinnin tarkoituksena oli selvittää 
peruspalvelujen alueellinen saatavuus. Arvioinnissa oli mukana myös opiskeluterveydenhuollon 
toteutuminen, ja vuonna 2015 yhtenä arvioinnin kohteena oli ”Nuorten mielenterveys ja mie-
lenterveyspalvelujen saatavuus opiskeluhuollossa”. Raportin mukaan terveydenhoitajapalvelut 
koetaan riittäviksi, mutta lääkäri- ja psykologipalveluissa, sosiaalihuollon palveluissa sekä mielen-
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terveys- ja päihdepalvelujen verkostoissa nähdään puutteita. Opiskeluhuollon palvelujen todetaan 
toteutuvan paremmin peruskouluissa ja lukiokoulutuksessa ammatilliseen peruskoulutukseen 
verrattuna. Koulujen ja oppilaitosten välillä on alueellisia eroja sekä käytettävissä olevissa opiske-
luhuoltopalveluissa että henkilöstövoimavarojen suuruudessa. Tämä asettaa oppilaat ja opiskelijat 
eriarvoiseen asemaan eri puolilla maata. (Aluehallintovirasto 2016.)

Kouluterveyskyselyt

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt kouluterveyskyselyllä vertailukelpoisia tietoja pe-
ruskouluissa vuodesta 1996 ja lukioissa vuodesta 1999 lähtien. Kyselyssä kerätään tietoa nuorten 
elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä opiskeluhuollosta. 
Kouluterveyskysely tehdään peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaille sekä lukioiden ja amma-
tillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Vuodesta 2017 lähtien kouluterveyskysely 
tullaan laajentamaan peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen. Kyselystä 
saatavaa tietoa koulut ja oppilaitokset voivat hyödyntää esimerkiksi kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistämisessä ja opiskeluhuoltotyössä. Kunnat voivat puolestaan käyttää tuloksia muun muassa 
hyvinvointistrategioiden, lapsi- ja nuorisopoliittisten ohjelmien sekä lastensuojelusuunnitelmien 
laatimisessa. Valtakunnan tasolla tuloksia on mahdollista hyödyntää eri lakien ja politiikkaoh-
jelmien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015c.)

Vuoden 2015 kouluterveyskyselyn mukaan sekä peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista että lukion 1. 
ja 2. vuosiluokan opiskelijoista lähes puolet on sitä mieltä, että opettajat eivät ole kiinnostuneita 
oppilaiden tai opiskelijoiden kuulumisista. Lisäksi koulun aikuiset saavat kritiikkiä siitä, että kiu-
saamiseen ei puututa heidän toimestaan. Tämän näkemyksen allekirjoitti 65 prosenttia yläkoulun 
oppilaista. Vastaava luku lukiolaisten keskuudessa oli 85 prosenttia. Useat kouluterveyskyselyn 
kysymykset antavat vastauksia opiskeluhuoltoon liittyviin asioihin. Edellä mainittujen asioiden 
ohella huomion arvoisia seikkoja ovat myös seuraavat indikaattorit: Puutteet koulujen fyysisissä 
työoloissa (peruskoulun 8. ja 9. luokkalaiset 54 %; lukion 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijat 37 %), 
Oppilaiden mielipiteitä ei huomioida koulutyön kehittämisessä (peruskoulu 37 %; lukio 26 %), 
En tiedä, miten voin vaikuttaa koulun asioihin (peruskoulu 39 %; lukio 28 %), En syö päivittäin 
koululounasta (peruskoulu 33 %; lukio 27 %). Noin 63 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista 
sekä noin 72 prosenttia lukion 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijoista ilmoittaa pitävänsä koulunkäyn-
nistä tai opiskelusta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b.)

KiVa Koulu -ohjelma

Noin 90 prosenttia Suomen perusopetusta antavista kouluista on mukana KiVa Koulu -ohjelmas-
sa, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä koulukiusaamista. KiVa Koulu -ohjelman 
seurantatilastoista vuosilta 2009–2015 selviää, että kyseistä ohjelmaa noudattavissa kouluissa 
kiusaaminen on vähentynyt ja turvallisuudentunne sekä kouluviihtyvyys parantunut. (KiVa 
Koulu 2015.)
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Koulujen hyvinvointiprofiili

Koulujen hyvinvointiprofiilissa tarkastellaan koulua olosuhteiden, sosiaalisten suhteiden, itsensä-
toteuttamisen mahdollisuuksien sekä terveydentilan näkökulmasta. Tuloksia voidaan tarkastella 
koulun sisäisinä tai verrata niitä koko Suomen tuloksiin. Tietoja on mahdollista käyttää opiskelu-
huoltotyössä. Lisäksi hyvinvointiprofiili voi toimia koulun itsearvioinnin välineenä. Oppilaat ja 
opiskelijat kokevat koulurakennuksen kohtalaisen viihtyisäksi (alakoulu 64 %, yläkoulu 55 %, lukio 
68 %) sekä turvalliseksi (alakoulu 81 %, yläkoulu 77 %, lukio 90 %). Terveydenhoitajan vastaan-
otolle on helpompi päästä, mitä nuoremmasta oppilaasta on kyse (alakoulu 64 %, yläkoulu 57 %, 
lukio 49 %). Alakoululaisista 73 prosenttia on sitä mieltä, että opettaja kuuntelee heidän mielipi-
teitään eri asioista. Yläkoululaisista 68 prosenttia kokee opettajien olevan kiinnostunut oppilaan 
kuulumisista. Lukiossa vastaava osuus on 49 prosenttia. Opettajien kannustava ote oppilaiden tai 
opiskelijoiden opiskeluun tulee esille alakoululaisista 71 prosentin, yläkoululaisista 63 prosentin 
ja lukiolaisista 68 prosentin vastauksissa. Noin kaksi kolmasosaa oppilaista ja opiskelijoista on sitä 
mieltä, että heidän mielipiteensä otetaan huomioon koulun asioissa tai kehittämisessä (alakoulu 
69 %, yläkoulu 60 %, lukio 66 %). Sääntöjen laatimiseen osallistuvat useimmin alaluokkalaiset 
(alakoulu 52 %, yläkoulu 41 %, lukio 42 %). (Opetushallitus 2015b.)

Suomen Vanhempainliiton selvitys ”Koululaisten vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista”

Vanhempainliiton selvityksessä tuodaan esille kouluhyvinvoinnin merkitys sekä oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain että perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen keskeisenä tekijänä. 
Merkittävinä kouluhyvinvointia edistävinä tekijöinä nähdään oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys, 
koulukiusaamisen ehkäiseminen, opiskeluhuollon kehittäminen sekä toimiva ja aktiivinen kodin 
ja koulun yhteistyö. Suomen Vanhempainliitto selvitti keväällä 2015 Vanhempien Barometri 
-kyselyllä peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista. Kysely toteutetaan 
joka toinen vuosi, ja kysymykset ovat jotakuinkin samanlaisia, joten vertailu eri vuosien välillä 
on mahdollista. Verkkokyselyyn osallistui 1 795 vastaajaa. (Suomen Vanhempainliitto 2015.)

Alakoululaisten vanhemmista 66 prosenttia ja yläkoululaisten vanhemmista 56 prosenttia piti 
oppituntien työrauhaa hyvänä. Koulun ilmapiiriä piti kiireettömänä 63 prosenttia alakoululais-
ten ja 50 prosenttia yläkoululaisten vanhemmista. Alakoululaisten vanhemmista 74 prosenttia 
ja yläkoululaisten vanhemmista 60 prosenttia katsoi, että lapsen luokassa käytetään aikaa hyvän 
luokkahengen rakentamiseen. (Suomen Vanhempainliitto 2015.)

Vanhempien Barometri -kyselyssä selvitettiin myös opiskeluhuollon saatavuutta ja toimivuutta. 
Vastaajista 64 prosenttia oli sitä mieltä, että kouluterveydenhuollon palveluja on riittävästi saata-
villa ja 49 prosenttia katsoi, että kuraattorin ja koulupsykologin palveluja on riittävästi saatavilla. 
Runsas neljännes vastaajista ei osannut ottaa kantaa kuraattorin ja koulupsykologin palveluja 
koskevaan väitteeseen. Vastaajista 26 prosenttia koki saavansa liian vähän tietoja oppilashuollon 
palveluista. Tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten vanhemmat pitivät muita vanhempia 
useammin kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelujen saatavuutta 
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riittämättöminä. Kyselyyn vastanneista 41 prosenttia oli sitä mieltä, että vanhemmat on otettu 
viime lukuvuoden aikana aktiivisemmin mukaan oppilashuoltotyöhön. Neljännes vastaajista ei 
osannut ottaa kantaa asiaan. (Suomen Vanhempainliitto 2015.)

Vanhemmista kolme neljäsosaa koki saavansa riittävästi tietoa opetuksesta ja koulun toiminta-
tavoista. Ala- ja yläkoululaisten vanhemmista kolmannes oli sitä mieltä, että kouluruokailuun 
liittyvissä asioissa tehdään riittävästi yhteistyötä vanhempien kanssa. Vanhempien mielipiteet 
kodin ja koulun yhteistyön toimivuudesta kokonaisuutena jakaantuivat. Puolet alakoululaisten 
vanhemmista ja 45 prosenttia yläkoululaisten vanhemmista oli sitä mieltä, että kodin ja koulun 
yhteistyötä tehdään kokonaisuutena riittävästi. Noin 38 prosenttia alakoululaisten vanhemmista 
ja 41 prosenttia yläkoululaisten vanhemmista oli sitä mieltä, että kodin ja koulun yhteistyötä 
tehdään liian vähän. (Suomen Vanhempainliitto 2015.)

Vanhempien mahdollisuudet osallistua koulun toimintaan kokonaisuutena eivät saaneet van-
hemmilta hyvää arvosanaa. Alakoululaisten vanhemmista 47 prosenttia ja yläkoululaisten van-
hemmista 43 prosenttia kertoi koulun tarjonneen vanhemmille mahdollisuutta osallistua kodin 
ja koulun yhteistyön suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppilashuollossa ja sen kehittämisessä oli 
vanhempia mukana vastaajien mukaan reilussa 10 prosentissa kouluista. Neljäsosa vastaajista ei 
osannut sanoa vanhempien mahdollisuudesta osallistua oppilashuoltoon ja sen kehittämiseen. 
(Suomen Vanhempainliitto 2015.)

Suholan väitöstutkimus oppilashuollosta

Suhola (2017) tarkasteli väitöstutkimuksessaan asiakaslähtöisyyttä ja monialaista yhteistyötä 
oppilashuollossa. Tutkimusaineisto on vuosilta 2012–2014, jolloin oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
oli voimassa ainoastaan tutkimuksen loppuvaiheessa. Tutkimusaineisto kerättiin Lappeenrannan 
kaupungin kasvatus- ja opetustoimen sekä lasten ja nuorten parissa työskentelevien sosiaali- ja 
terveyspiirin edustajilta. Lisäksi arviointiaineistoa kerättiin yläkouluikäisiltä oppilailta ja heidän 
huoltajiltaan. Tutkimustulosten mukaan oppilashuollon käsite on jäsentymätön, ja oppilashuol-
lon keskeiset periaatteet painottuvat eri tavoin keskeisillä oppilashuollon tahoilla. Isoimpana 
haasteena Suhola toteaa asiakkuuden ja osallisuuden aidon toteutumisen sekä oppilashuollon 
keskeisten tahojen yhteistyön. Oppilashuolto miellettiin tutkimukseen osallistuneiden kesken 
pääosin ongelmakeskeiseksi. 

Opiskeluhuoltoon liittyviä arviointeja ennen oppilas- 
ja opiskelijahuoltolain voimaantuloa

Kuntaliitto arvioi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa myös ennen lain voimaantuloa 
(Kuntaliitto 2014). Lisäksi ennen oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantuloa opiskeluhuollon 
osa-alueista on tehty useita tutkimuksia. Esimerkiksi Kanste ja kumppanit (2016) tarkastelivat 
peruskoulun viidesluokkalaisten vanhempien näkemyksiä koulun hyvinvoinnista, palveluista 
ja kouluyhteisöstä. Vanhempien näkökulma oli esillä myös Suomen Vanhempainliiton (2013) 
selvityksessä, jossa tarkasteltiin peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä hyvinvoinnista. Kou-
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lutuksen arviointineuvosto arvioi opiskelijahuollon toteutumista, sen käytäntöjä ja kehittämistä 
toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa (Kotamäki ym. 2010). Myös kouluruokailua 
osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä peruskouluissa on tutkittu (Manninen ym. 2013). 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013) on puolestaan seurannut turvallisuuden edistämistä oppilai-
toksissa. Perusopetuksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä on koottu useampia raportteja 
(esim. Rimpelä ym. 2007; Rimpelä ym. 2008; Rimpelä ym. 2010). Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen toimesta on raportoitu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä peruskoulun (Wiss 
ym. 2014) että lukiokoulutuksen osalta (Wiss ym. 2015). Sosiaali- ja terveysministeriön (2012; 
2014) toimesta on puolestaan tehty opiskeluterveydenhuollon selvitystyötä. Lapsiasiavaltuutetun 
toimesta on tehty kattava, eri tutkimuksista koottu raportti lasten ja nuorten hyvinvoinnista 
(Aira ym. 2014.)

Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta ennen lain voimaan tuloa

Ennen lain voimaanastumista Kuntaliitto kysyi kunnilta oppilas- ja opiskelijahuoltolain toi-
meenpanosta. Kyselyyn vastasi 171 kuntaa. Vastauksissa nostettiin esiin huoli esimerkiksi ku-
raattoreiden, vastaavien kuraattoreiden ja koulupsykologien työnjaon epäselvyydestä, työmäärän 
lisääntymisestä, kelpoisen henkilöstön saatavuudesta, byrokratian lisääntymisestä, toiminnan 
jäykistymisestä, resurssien (talous ja henkilöstö) riittävyydestä, toimeenpanon aikataulusta, 
uuden toimintakulttuurin ja -mallin omaksumisesta sekä yhteistyön toimivuudesta eri hallin-
nonalojen välillä. Positiivisina asioina koettiin vanhempien ja huoltajien osallisuuden sekä lasten 
ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantuminen, opiskeluhuoltopalveluiden pitkäjänteisen 
kehittämisen mahdollistuminen, painopisteen siirtyminen ennaltaehkäisevään toimintaan, 
toiminnan selkeytyminen sekä palvelujen laadun, saatavuuden ja yhdenmukaisuuden parantu-
minen. (Kuntaliitto 2014.)

Koulutuksen arviointineuvoston arviointi opiskelijahuollon toteutumisesta toisen asteen ammatillisessa 
peruskoulutuksessa

Koulutuksen arviointineuvosto arvioi ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijahuollon toteu-
tumista (esim. palveluiden tarjontaa, saatavuutta ja toimivuutta, opiskelijahuollon suunnittelua ja 
kehittämistä sekä opiskelijahuoltoon ja opiskelijaterveydenhuoltoon liittyvää ohjeistusta, palveluista 
tiedottamista ja palveluihin ohjaamista). Arvioinnin tuloksista käy ilmi, että opiskelijahuollon 
painopisteitä olivat yhteisöllisyys, turvallisuus ja oppimisen olosuhteet. Arvioinnista selvisi myös, 
että opinto-ohjaajan rooli oli keskeinen opiskelijahuollossa, kuraattori- ja psykologipalveluista 
oli puutetta, opiskelijahuolto ei vastannut opiskelijoiden tarvetta ja koulutuksen järjestäjät olivat 
tulkinneet eri tavoin normien ja viranomaisten asettamia opiskelijahuollon vaatimuksia. Opis-
kelijoiden yksilöllisen tuen tarve koettiin suureksi. Lisäksi arvioinnissa havaittiin opiskelijoiden 
keskinäisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden edistävän yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta. (Ko-
tamäki ym. 2010.)
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Opetushallituksen ja Stakesin yhteistyönä toteuttamassa peruskoulujen ja terveyden edistämisen 
esitutkimuksessa vuonna 2007 (Rimpelä ym. 2007) sekä varsinaisessa tutkimuksessa vuonna 
2009 (Rimpelä ym. 2010) pureuduttiin muun muassa kodin ja koulun yhteistyöhön, oppilaiden 
osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin, työoloihin ja työolotarkastuksiin, oppilashuolto-
ryhmiin, koulun psykologitoimintaan ja sosiaalityöhön, kouluterveydenhuollon suunnitelmalli-
suuteen ja henkilöstöön, poissaoloihin ja niiden seurantaan, kouluruokailuun sekä kiusaamiseen. 
Esitutkimuksesta selvisi suuret erot koulujen välillä tarkasteltavissa asioissa (Rimpelä ym. 2007, 
8). Varsinaisessa arvioinnissa tuli esille, että koulupsykologi ja -kuraattoritoiminta puuttui noin 
20 prosentista ja koululääkäritoiminta noin 14 prosentista arvioinnissa mukana olleista kouluista 
(n = 1 803). Koulupsykologi- ja kuraattoritoiminnan järjestämisvastuu jakautui pääasiassa ope-
tustoimelle, mutta myös sosiaali- ja terveystoimi vastasivat niistä osassa peruskouluja. (Wiss & 
Rimpelä 2010.)

Oppilaiden ja huoltajien osallistumismahdollisuus koulun toiminnan suunnitteluun vaihteli tarkas-
teltavan kohteen mukaan. Eniten mahdollisuuksia tarjottiin koulun teemapäivien suunnitteluun 
(oppilaat 96 %, huoltajat 88 %) ja vähiten oppilashuollon toimintamallien kehittämiseen (oppilaat 
6 %, huoltajat 9 %). (Fröjd & Kaihari-Salminen 2010; Fröjd & Peltonen 2010.) Lähes yhdeksän 
kymmenestä koulusta ilmoitti, että oppilashuoltoryhmän työpanos kohdentui yksittäisten op-
pilaiden asioihin (Wiss & Rimpelä 2010). Myös varsinaisessa tutkimuksessa selvisi peruskoulujen 
ja kuntien väliset suuret erot kaikissa kysytyissä asioissa. (Rimpelä ym. 2010, 12).

Kouluterveyskyselystä on saatavana tietoa vuodesta 1996 lähtien ja TEA-viisarista vuodesta 2006 
lähtien kattavasti useista oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvistä asioista (esim. Wiss ym. 2014; 
Wiss ym. 2015). Kansainvälisestä WHO-koululaistutkimuksesta on myös koottua tutkimustietoa, 
ja esimerkiksi vuoden 2010 tulosten mukaan Suomessa opettajien kiinnostus oppilaiden kuulumi-
sesta on ollut suhteellisen vähäistä. Oppilaat kokevat pääsääntöisesti olonsa turvalliseksi koulussa, 
ja lisäksi he näkevät koulukiusaamisen melko vähäisenä. (Kämppi ym. 2012, 49, 85, 90–91.)

Vanhempien näkemyksiä koulun hyvinvoinnista

Osana ”Oppilas- ja opiskelijahuolto ja sen johtaminen” -tutkimus- ja kehittämishanketta selvitettiin 
viidesluokkalaisten lasten vanhempien näkemyksiä hyvinvoinnista, palveluista ja kouluyhteisöstä. 
Tutkimuksen mukaan opiskeluhuoltoon tarvitaan keinoja, joilla pystytään vahvistamaan yhtei-
söllisyyttä, tukemaan vanhempia ja ehkäisemään huolten kasaantumista. Sähköiseen arviointiin 
osallistui 1 626 vanhempaa. Vanhemmat kokivat kodin ja koulun yhteistyön tärkeäksi. He kokivat 
myös yhteistyön opiskeluhuollossa toimivien ammattilaisten kanssa sujuvan hyvin, mutta lähes 
puolet vanhemmista toi esille, että he pystyivät vaikuttamaan huonosti moniammatillisten ryh-
mien koostumukseen. (Kanste ym. 2016, 74–79.)

Lisäksi peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista, mukaan lukien oppi-
las- ja opiskeluhuollolliset asiat, on saatavana Suomen Vanhempainliiton Barometri -kyselyistä. 
Tuloksia on kerätty vuodesta 2007.
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Muita arviointeja ja tutkimuksia

Opetushallitus on raportoinut Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosina 
2011–2012 suorittamista laajoista oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen saavutettavuuteen sekä 
moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvistä tiedonkeruista peruskouluissa, lukioissa ja ammatil-
lisissa oppilaitoksissa. Raportin mukaan psykologipalveluiden saavutettavuus on peruskouluissa 
noin 81 prosenttia ja lukioissa noin 69 prosenttia. Kuraattoripalveluiden osalta vastaavat luvut 
ovat 87 prosenttia (peruskoulu) ja 74 prosenttia (lukio). Psykologipalvelut saavutetaan parhaiten 
Etelä- ja Länsi-Suomessa. Terveydenhoitajapalveluja on tiedonkeruun perusteella käytettävissä 
muutamaa Lapin koulua lukuun ottamatta kaikissa peruskouluissa ja käytännössä myös kaikissa 
lukioissa. Koululääkäripalvelut ovat käytettävissä keskimäärin 80 prosenttia peruskouluista ja 86 
prosenttia lukioista. Noin neljä viidestä peruskouluista ja kolme neljästä lukiosta käyttää enemmän 
kuin puolet oppilashuollon työajasta yksittäistä oppilasta koskeviin oppilashuollollisiin kysymyk-
siin. Vastanneista peruskouluista 63 prosenttia ja lukioista 64 prosenttia käyttää 0–10 prosenttia 
oppilashuollon työajasta moniammatillisen oppilashuoltotyön oman toiminnan arviointiin ja 
kehittämiseen. (Peltonen & Honkasalo 2013, 32–34.)

Sosiaali- ja terveysministeriön opiskelijahuoltoa koskevan selvityksen mukaan opiskelutervey-
denhuollon kehittämiskohteita olivat opiskeluhuollon henkilöstömitoituksen riittämättömyys, 
opiskeluterveydenhuollon vaihtelevuus terveyskeskusten välillä, tilastoinnin ja seurannan puut-
teellisuus sekä mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoidon heikkous. Opiskeluterveydenhuollon 
hajautus eri toimipisteisiin ja eri työntekijöille koettiin haastavaksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2012.)
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