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Kirjallinen näkemys luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi opiske-
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Viite: Kutsu kuulemistilaisuuteen 22.10.2010 
 
 
Sivistystyönantajat ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä ja sosiaali- ja 
terveysministeriötä kutsusta kuulemistilaisuuteen. Paheksumme kuitenkin 
vahvasti hallituksen esityksen valmisteluprosessia. Toiveemme on, että tässä 
asiassa ei edetä ennen kuin asiaa on jatkovalmisteltu ryhmässä, jossa eri 
koulutuksen järjestäjät ovat laajapohjaisesti olleet selkeästi edustettuna. 
 
Kutsun mukaan uuteen opiskeluhuoltolakiin on tarkoitus koota oppilas- ja 
opiskelijahuoltoa koskevat säännökset. Hallituksen esityksen luonnoksista 
käy kuitenkin ilmi, että suunnitteilla ei ole vain uusi laki, johon kootaan 
muualla oleva lainsäädäntö, vaan esitykseen sisältyy myös uusia elementtejä. 
 
Toimitetusta materiaalista käy ilmi, että esitykset on valmisteltu opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä virkamies-
ryhmässä ja että ryhmässä on ollut edustus Suomen Kuntaliitosta (luonnok-
sen s. 23). Yksityisiä opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä tai heidän edustaji-
aan ei ole ollut mukana työryhmässä. 
 
Kuulemistilaisuutta varten on toimitettu kaksi luonnosta hallituksen esityk-
seksi siten, että ne olivat saatavilla perjantaina 29.10.2010. Toisesta mallista 
ei aineistossa ollut minkäänlaista perusteluasiakirjaa. Esitysten vaikutuksia 
on myös mahdotonta arvioida toimitetun materiaalin perusteella. Lisäksi 
luonnosten asiallinen kommentointi on melko mahdotonta annetun aikatau-
lun, kaksi arkipäivää, puitteissa.  
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien asioiden kehittäminen on erittäin 
tärkeää. Eri toimijoiden keskinäisten toimivaltasuhteiden tarkka määritte-
leminen on edellytys toimivalle järjestelmälle.  
 
Sen vuoksi katsomme, että asiaa tulee vielä jatkovalmistella ennen kuin mi-
nisteriö päättää lainsäädännön muutoksen tavoitteista tai linjauksista. Tässä 
jatkovalmistelussa tulee olla riittävä edustus kaikkien koulutuksen järjestä-
jämuotojen taholta, myös siis muiden kuin kunnallisten toimijoiden edustus.  
 
Jos koulutuksen järjestäjille asetetaan tämän uudistuksen mukana uusia vel-
voitteita, on näiden lisätehtävien osalta huolehdittava myös niiden rahoituk-
sesta. Rahoitus tulee maksaa suoraan koulutuksenjärjestäjälle. Tällöin kou-
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lutuksenjärjestäjä voi varmistaa sen, että se täyttää velvollisuutensa parhaal-
la mahdollisella tavalla.  
 
Sen lisäksi olemme saaneet jäseniltämme (ammatilliset erityisoppilaitokset) 
seuraavia kommentteja: 

• Kun kunnassa on suuria, valtakunnallisia oppilaitoksia, kuntien mah-
dollisuudet huolehtia erityisesti psykososiaalisen opiskelijahuollon 
tehtävistä ovat heikot. Erityisesti tämä riski on suuri silloin, kun tar-
vitaan paljon opiskelijahuollon palveluja. 

•  Jo nyt tullut laajentunut vaatimus opiskelijaterveydenhuollon osalta 
tarkastaa eri vaiheissa kaikki opiskelijat on lisännyt kuntien koulu-
terveydenhoitajien töitä erityisesti kunnissa, joissa on paljon toisen 
asteen opiskelijoita. 

 
Olemme käytettävissä asian jatkovalmistelussa.  
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