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Sivistystyönantajien eduskunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle 
laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 
 
 
Sivistystyönantajat ry (myöhemmin Sivista) kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa 
mahdollisuudesta lausua esityksestä eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.   
 
Yleisesti 
 
Sivista katsoo, että kunnilla ja yksityisillä koulutuksen järjestäjillä on nykyisellään toimivia 
yhteistyön rakenteita, joilla varmistetaan opiskeluhuoltolain mukainen alueellisesti toimiva ja 
yhtenäinen opiskeluhuollon kokonaisuus. Opiskeluhuoltoyhteistyö kuntien kanssa on ollut toimivaa 
ja vakiintunutta. Näitä rakenteita ei tule romuttaa. On tärkeää, että kaikilla opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjillä riippumatta järjestäjämuodosta on keskeinen rooli paikallista 
opiskeluhuollon kehittämisessä.     
 

Sivistan mukaan esitetty muutos ei vie opiskeluhuoltoa oikeaan suuntaan. Nyt esityksen myötä 
opiskeluhuollollinen toiminta hajaantuu ja edellytykset toimivalle kokonaisuudelle pienevät 
huomattavasti. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tulee jatkossakin olla vastuussa 
yhteisöllisestä opiskeluhuollosta ja monialaisesta yhteistyöstä.   
  
Keskeisistä ehdotuksista  
  
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että hyvinvointialueella tulisi olla alueellinen 
opiskeluhuoltosuunnitelma. Sivista katsoo, että alueellinen suunnitelma jää helposti kauas 
oppilaitosten arjesta. Sivista kiittää kuitenkin hallitusta esityksestä säätää velvoittavammin, kuin 
alkuperäisessä luonnoksessa oli esitetty, yksityisten ja muiden koulutuksen järjestäjien 
mukanaolosta hyvinvointialueen opiskeluterveydenhuollon yhteistyöryhmässä. 
Opiskeluhuoltotyössä on keskeistä monialainen yhteistyö ja saumaton kiinnitys 
oppilaitoksiin ja heidän yhteisöihinsä.  
 

Opiskeluhuollon siirtyessä hyvinvointialueelle tulee myös opiskeluhuollon psykologien ja 
kuraattorien kirjaamat asiakastiedot tallentaa valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Sivista 
pitää tärkeä, että kuraattorien sekä psykologien osalta siirtymäajat ovat riittävän pitkät. Sivista 
pitää täydennettyä hallituksen esitystä siitä, että siirtymäajankohta olisi viimeistään 1.3.2025, 
hyvänä.   
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Sivista kiittää hallitusta siitä, että esitysluonnosta korjattiin siten, että yhteydenoton 
suostumusperustaisuudesta oppilaan ja opiskelijan kanssa luovuttiin ja säännös palautettiin 
pääosin nykytilan mukaiseksi. Opiskelijan henkilötietojen käsittely perustuisi jatkossakin 
rekisterinpitäjän lakisääteiseen tehtävään.  
 

Pidämme tärkeänä, että opetushallituksen ohjaus- ja kehittämisrooli säilyttää nykyisellään. Koska 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä tulee olla keskeinen rooli opiskeluhuollon palveluissa, on 
tärkeää, että opetushallitus ohjaa ja oppilaitosten opiskeluhuoltotyötä jatkossakin. 
Opetushallituksen työ on antaa raamit opiskeluhuollolle oppilaitoksissa opetussuunnitelmatyön 
puitteissa.    
 

Pidämme korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltolakiin esitettyjä muutoksia perusteluita.  
  
  
 
 
Sivistystyönantajat ry 
 
 
Johtaja    Elinkeinopoliittinen asiantuntija  
Laura Rissanen   Jussi-Pekka Rode    
041 540 4505   040 168 6836   
 
 
 
 
 
 
Sivistystyönantajat 
 

• sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajajärjestö 

• jäsenenä yli 340 oppilaitosta kaikilta koulutusasteilta 

• yliopistot, ammattikorkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia, lukioita, peruskouluja, 
kansanopistoja, urheiluopistoja, kansalaisopistoja, opintokeskuksia, kesäyliopistoja, 
taiteen perusopetuksen oppilaitoksia kuten esim. musiikkiopistoja, 
koulutusvientiyrityksiä 

• jäsenet ovat säätiöitä, yhdistyksiä, osakeyhtiöitä tai julkisoikeudellisia laitoksia 

• jäsenten palveluksessa noin 60.000 opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon ammattilaista 
 
 
Yksityinen toimija opetuksen järjestäjänä 
 

• rekisteröity yhteisö (yhdistys, osakeyhtiö, säätiö) 

• valtioneuvoston tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa 

• hoitavat laissa määriteltyä julkista koulutustehtävää 

• julkinen rahoitus 

• tarjoavat maksutonta koulutusta samalla tavalla kuin kunnat, kuntayhtymät tai valtio 

• perivät muussa opetuksessa (mm. musiikkiopistot, kansanopistot) opiskelijamaksuja 
samoilla periaatteilla kuin kunnallisetkin oppilaitokset 

• toimintaa ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi 
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• toimintaa ohjaavat sama opetuslainsäädäntö ja opetussuunnitelmien perusteet kuin 
muitakin koulutuksen järjestäjiä 

 


