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Aikataulu
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
muutokset (377/2022) tulivat 
voimaan 1.1.2023.

Opetushallituksen on uudistettava 
opetussuunnitelmien perusteet ja 
määräys ammatillisen koulutuksen 
opiskelijahuollon keskeisistä 
periaatteista sekä opiskelijahuollon 
tavoitteista lain mukaisiksi siten, että 
koulutuksen järjestäjät voivat ottaa 
lain 13 §:n mukaiset opiskeluhuolto-
suunnitelmat käyttöön 1.8.2023.



Työjako
• Opiskeluhuoltopalvelujen osalta 

OPH valmistelee em. määräykset 
yhteistyössä THL:n kanssa (OhL 13 §) 

• Hyvinvointialueella on yhteistyövelvoite
koulutuksen järjestäjän opiskeluhuolto-
suunnitelman valmistelussa (ThL 15 a §
ja SoshL 27 c §)

• Järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon 
yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, 
ohjauksesta ja arvioinnista vastaa 
monialainen opiskeluhuollon 
ohjausryhmä

• Opiskeluhuoltosuunnitelma laaditaan 
yhteistyössä oppilaitosten ja 
opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön, 
opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa 
kanssa.



Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos 
Opetussuunnitelmien perusteet ja määräys

1. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
2. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteet 2021
3. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
4. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 2015
5. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017
6. Lukiokoulutuksen perusteet 2019
7. Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2019
8. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 2021
9. Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön

koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2021
10. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä  opiskelu-

huoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa koulutuksessa 2018.
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Keskeiset muutokset

1 Määräysteksti tiivistyy

2 Koulutuksen järjestäjän on laadittava opiskeluhuollon 
kokonaisuuden toteuttamiseksi koulutuksen järjestäjän 
opiskeluhuoltosuunnitelma. Suunnittelun taso vaihtuu.

3 Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma korvaa 
opiskeluhuollon osalta paikallisen opetussuunnitelman. 
Päällekkäisyyden välttäminen.

4 Koulutuksen järjestäjän tulee valmistella kutakin 
koulutusmuotoa koskevan määräyksen mukainen 
opiskeluhuoltosuunnitelma



Keskeiset muutokset 

5 Esi- ja perusopetuksessa siirrytään käyttämään käsitettä 
opiskeluhuolto. Eri koulutusmuotojen käsitteistön yhtenevyys.

6 Osan koulutusmuodoista perusteisiin tulee muutoksia 
useisiin perustelukuihin käsitteistön vaihdoksen vuoksi 
(opiskeluhuolto, hyvinvointialue, sosiaali- ja terveyspalvelut)

7 OKM:n Sitouttavan kouluyhteisötyön SKY-hankkeen
edellyttämä muutos perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteisiin keväällä 2023 on huomioitu tekstissä



Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma

1. Arvio opiskeluhuollon 
kokonaistarpeesta ja 

Käytettävissä olevista 
opiskeluhuoltopalveluista

2. Oppilaitoksen toimenpiteet 
yhteisöllisen opiskeluhuollon 

edistämiseksi

3. Toimenpiteet tarvittavien 
tukitoimien järjestämiseksi 

(yksilökohtainen 
opiskeluhuolto) 

4. Yhteistyön järjestäminen 
opiskelijoiden ja heidän 

perheidensä sekä oppilaitoksessa 
työskentelevien ja muiden 
opiskelijoiden hyvinvointia 

tukevien tahojen kanssa 

5. Suunnitelmat opiskelijoiden 
suojaamiseksi väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä sekä 

Kriisisuunnitelma

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja 

kehittämistä varten suunnitelmassa on oppilaitoskohtaisesti seuraavat tiedot:

Paikalliset 
ratkaisut!



1. Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja 
käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista 

(perusopetus)

• Arvioon opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja 
käytettävissä olevista opiskeluhuolto-
palveluista (kouluterveydenhuolto sekä 
kuraattori- ja psykologipalvelut) kootaan 
tiedot kultakin koululta. 

• Tiedot ilmoitetaan opetuksen järjestäjän 
opiskeluhuoltosuunnitelmassa 
opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisten 
henkilötyövuosina.

• Arvioilla varmistetaan palvelujen riittävyys
huomioiden oppilaiden ja yhteisön tarpeet, 
terveystarkastusten ja henkilöstömitoitusten 
toteutuminen sekä palvelujen järjestäminen 
määräajassa.



1. Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä 
olevista opiskeluhuoltopalveluista (perusopetus)

Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta 

Arvioon kokonaistarpeesta sisältyvät 
yksilökohtaisessa ja yhteisöllisessä työssä sekä 
opiskeluhuollon yhteistyössä tarvittavat resurssit. 

Kokonaistarpeen arviossa huomioidaan esim.

• kouluyksiköiden määrä ja koulujen oppilasmäärä 
sekä toimintaympäristön erityispiirteet

• eri ikäisten, tehostettua ja erityistä tukea 
tarvitsevien ja maahanmuuttotaustaisten 
oppilaiden lukumäärät ja osuudet

• paikallista lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia 
ja elinoloja koskevaa seurantatietoa, jota on koottu 
oppilailta ja huoltajilta, opetushenkilöstöltä ja 
opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisilta.

Arvio käytettävissä olevista 
opiskeluhuoltopalveluista

Opetuksen järjestäjän arviossa käytettävissä 
olevista opiskeluhuoltopalveluista ilmoitetaan 
kaikkien opiskeluhuoltopalvelujen 
ammattilaisten (kouluterveydenhuolto sekä 
kuraattori- ja psykologipalvelut) 
henkilötyövuodet. 
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2. Kouluyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen 
opiskeluhuollon edistämiseksi 

(perusopetus)

• Yhteisöllinen opiskeluhuolto on tärkeä osa 
perusopetuksen toimintakulttuuria ja sen 
kehittäminen edellyttää johtamista. 

• Oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen kuuluu OhL:n 6 §:n 
(opetussuunnitelman mukainen ja opetuksen 
järjestäjän opiskeluhuolto) mukaisesti 
yhteisöllisen työn kokonaisuuteen. 
• Toimintaa, jonka avulla seurataan ja kehitetään 

yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen, 
turvallisen ja esteettömän oppimisympäristön 
syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja oppimista sekä 
ehkäistään syrjäytymistä. 

• Koulun henkilökunnalla on ensisijainen vastuu
kouluyhteisön hyvinvoinnista.



2. Kouluyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon 

edistämiseksi 

• oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden seuraamisen
käytännöt ja keskeiset tulokset.

• koulukohtaisten opiskeluhuoltoryhmien
johtaminen, kokoonpano ja toimintatavat

• poissaolojen ennaltaehkäisy, suunnitelmallinen 
seuranta (ml. seurantamenetelmät ja -tiedot) ja 
poissaoloihin puuttuminen. Lisäksi kuvataan 
tämän edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä 
luvattomista poissaoloista ilmoittaminen 
huoltajalle. (Kohtaan tulossa muutoksia SKY-
perusteuudistuksen myötä).

• tupakkatuotteiden ja muiden 
päihteiden käytön ehkäisemisen ja 
käyttöön puuttuminen 

• yhteistyö ja käytänteet 
kouluympäristön terveellisyyden ja 
turvallisuuden sekä kouluyhteisön 
hyvinvoinnin tarkastuksissa.
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Opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan



Toimeenpanon tuki

• Koulutusmuotokohtaisia webinaareja, 
aamukahvitilaisuuksia, Tuunaamoja
(tammi-helmikuu)
• Uudistuksen huomioiminen useissa OPH:n

muissa koulutustilaisuuksissa
• Myös ruotsinkielistä koulutusta
• https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri

• ePerusteet-klinikat koulutuksen 
järjestäjille. Lisätietoja: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ajankohtais
ta/8578452

• Tukimateriaalia ePerusteisiin
(tammi/helmikuu) sekä OPH.fi -sivuille
(2023)

• Uudistus edellyttää käytännössä kaiken 
OPH:n opiskeluhuoltoa käsittelevän 
aineiston, oppaiden ja ohjeistusten 
päivitystyötä (2023-2024).

https://www.oph.fi/fi/tapahtumakalenteri
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ajankohtaista/8578452


Kiitos!


