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• Opiskeluhuolto on sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen
yhdyspinnalla toimiva kokonaisuus
• Sivistystoimi ja koulutuksenjärjestäjät vastaavat myös soteuudistuksen jälkeen opiskeluhuollon kokonaisuudesta
• Tässä tilaisuudessa fokus on sote-uudistuksen muutoksissa
opiskeluhuollossa
• Sote-uudistuksen toimeenpanoa tukemaan on nimetty
edustuksellinen, ns. opiskeluhuollon teemaryhmä, jossa on
käsitelty nyt esitettäviä asioita:
•
•
•
•

Lainsäädännön muutokset
Opiskeluhuollon muutosten toimeenpanon vuosikello
Henkilöstön siirtoon liittyviä kysymyksiä
Kuraattorien ja psykologien yksilökohtaisen työn asiakastietojen
tiedonhallintaan liittyviä kysymyksiä

Mikä ei opiskeluhuollossa muutu?
• Opiskeluhuollosta säädetään edelleen oppilas- ja
opiskelijahuoltolaissa. Lain mukaan opiskeluhuoltoon sisältyy
jatkossakin:
1. Yhteisöllinen opiskeluhuolto eli koulutuksen järjestäjän
opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä koko
oppilaitosyhteisöä tukeva toiminta
2. Yksilökohtainen opiskeluhuolto eli opiskeluhuoltopalvelut
• koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut
• opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut
• monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

 Opiskeluhuollon työntekijöiden työtehtävät eivät muutu.

• Opiskeluhuollon työntekijät työskentelevät edelleen kouluilla ja
oppilaitoksissa
 Yhteistyö opetustoimen työntekijöiden kanssa jatkuu

• Opiskeluhuolto on edelleen opetustoimen ja sosiaali- ja
terveystoimen yhdyspinnalla toimiva kokonaisuus

Opiskeluhuollon lainsäädännöllisistä
muutoksista sote-uudistuksessa
Infotilaisuus
31.3.2022

Arja Ruponen, STM

Neuvotteleva virkamies, HM, TtM

SOTE-uudistuksen opiskeluhuoltoon liittyviä säännöksiä
• HE 241/2020 vp (Sote-paketti)
• Sote-uudistuksen säännökset, joista keskeisimpiä laki hyvinvointialueesta (611/2021) sekä laki sosiaali ja
terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
• Hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut > Opiskeluhuollon palvelut kootaan yhden
järjestäjän vastuulle hyvinvointialueelle
• Terveydenhuoltolakiin (1326/2010) uusi 17 a § psykologipalveluista
• Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) uusi 27 c § kuraattoripalveluista
• Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013) välttämättömimmät tekniset muutokset

• HE 56/2021 vp (Sote-100) - eduskunnassa
• Sote-uudistukseen liittyviä, lähinnä teknisiä muutoksia
• Lastensuojelulain (417/2007) 12 §.n esitetään muutoksia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmiin, sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 ja 7 §:n perustuen. Esitetään että,
• kunnalla tulisi olla kunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka sisältäisi tiedot kunnan lasten ja nuorten
hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä kunnan palveluista. Suunnitelma hyväksyttäisiin kunnanvaltuustossa.
• hyvinvointialueella tulisi olla alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka sisältäisi tiedot alueen lasten ja nuorten
hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä hyvinvointialueen palveluista. Suunnitelma hyväksyttäisiin
aluevaltuustossa.
• kunnan ja hyvinvointialueen tulisi tehdä yhteistyötä suunnitelmia laatiessaan.

• HE 19/2022 vp laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi - eduskunnassa
• Sote-uudistuksen edellyttämiä sekä sitä täydentäviä muutoksia opiskeluhuoltoon
• Muutoksia oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin, terveydenhuoltolakiin, korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollosta annettuun lakiin, sosiaalihuoltolakiin sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

HE laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2022 vp)
Esityksen sisältö:
1. Hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön varmistaminen (OphL)
• Yhteistyörakenne > opiskeluhuollon alueellinen yhteistyöryhmä
• Opiskeluhuollon suunnitelmallinen yhteistyö > koulutuksen järjestäjän ja hyvinvointialueen
opiskeluhuoltosuunnitelmat

2.
3.

Sote-uudistuksen edellyttämät muutokset koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
järjestämisvastuusta (ThL) sekä sote-uudistukseen liittyviä teknisiä muutoksia (OphL, ThL, ShL,
KkOthL)
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen saatavuuden parantaminen ja turvaaminen:
• opetushenkilöstön yhteydenottomahdollisuuden laajentaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon
(OphL)
• koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lähipalveluperiaate (ThL)

4.
5.
6.

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon kirjaamisen, tietojen rekisterinpidon ja luovutuksen sääntelyn
selkeyttäminen (OphL)
Sote asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettuun lakiin siirtymäsäännös kuraattorien ja
psykologien Kanta-kirjauksille ad 1.3.2025
Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltolakiin Kelalle sekä YTHS:lle velvoite tehdä
yhteistyötä mm. korkeakoulujen ja opiskelijoiden edustajien kanssa

Terveydenhuoltolakiin esitettävät muutokset
• Sote-uudistuksen edellyttämät muutokset koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
järjestämisestä sekä lisäksi soten edellyttämiä teknisiä muutoksia
• Lisättäisiin uusi 15 a § Opiskeluhuoltopalvelut
• Opiskeluhuoltopalvelujen määritelmä ja sisältö, viittauksin oppilas- ja
opiskelijahuoltolakiin
• Hyvinvointialueen velvoite järjestää opiskeluhuoltopalvelut alueensa oppilaitosten
opiskelijoille
• Velvoite järjestää opiskeluhuoltopalvelut toiminnallisena kokonaisuutena
• Yhteistyövelvoitteet koulu- ja opiskeluterveydenhuollon pykälistä, mm. yhteistyö
koulutuksen järjestäjien, oppilaan huoltajien ja oppilaitoksen henkilöstön kanssa sekä
osallistuminen opetussuunnitelman laatimiseen siltä osin, kuin se koskee
opiskeluhuoltoa ja oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä
• Lähipalveluperiaate tulisi lakisääteiseksi myös kouluterveydenhuollossa, lukuun
ottamatta suun terveydenhuoltoa ja erikoistutkimuksia.
• Opiskeluterveydenhuollon palvelut olisi mahdollista järjestää myös muussa
opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä. Jos palvelut järjestettäisiin muualla kuin
oppilaitoksessa tai sen välittömässä läheisyydessä, perusteena tulisi olla opiskelijoiden
tarpeet, palvelujen laatu, potilasturvallisuus taikka muu näihin rinnastettava syy.

• Pykäliin 16 § Kouluterveydenhuolto ja 17 § Opiskeluterveydenhuolto jäisi
säännökset palvelujen sisällöstä. Palvelujen sisältöön ei esitetä muutoksia

Oppilas ja opiskelijahuoltolakiin esitettäviä muita muutoksia
Hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön varmistamiseen
liittyvien (13, 13 a ja 14 a §) sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon kirjaamisen,
tietojen rekisterinpidon ja luovutuksen sääntelyn selkeyttämiseen (20 – 22 §)
liittyvien muutosten lisäksi esitetään seuraavia muutoksia:
1 § Lain soveltamisala
• Lain maininnat hyvinvointialueesta koskisivat myös Helsinkiä, poikkeuksena osa
alueellista opiskeluhuoltosuunnitelmaa koskevista säännöksistä.

16 § Yhteydenotto opiskeluhuoltopalvelujen saamiseksi
• Yhteydenottomahdollisuus laajennettaisiin kaikkiin opiskeluhuoltopalveluihin
• Oppilaitoksen työntekijän olisi otettava viipymättä yhteyttä koulu- tai
opiskeluterveydenhuollon työntekijään tai opiskeluhuollon kuraattoriin tai psykologiin
ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot, kun hän
arvioi, että opiskelija tarvitsee opiskeluhuoltopalveluja

Voimaantulo
• Lain tulisi voimaan sote-uudistuksen kanssa 1.1.2023 alkaen.
• Opetushallituksen olisi uudistettava opetussuunnitelmien perusteet ja määräys
ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollon keskeisistä periaatteista sekä
opiskelijahuollon tavoitteista tämän lain mukaisiksi siten, että koulutuksen järjestäjät
voivat ottaa tämän lain 13 §:n mukaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat käyttöön
1.8.2023.

Opiskeluhuollon
vuosikello
31.3.2022

Opiskeluhuollon vuosikello vuodelle 2022
• Opiskeluhuollon vuosikellon tarkoituksena on havainnollistaa
toimeenpanoon liittyvien kriittisimpien tehtävien aikataulua opiskeluhuollon
osalta vuodelle 2022
• Vuosikellon tehtävien aikataulu on suuntaa antava ja eri tehtävien
täsmällinen aikataulu riippuu kunkin alueen tilanteesta ja aikataulutuksesta
• Kaikille valmisteluryhmille (hallinto, talous ja tukipalvelut, johtaminen ja
osaaminen, palveluiden järjestäminen, yhdyspinnat ja ICT) on laadittu
alueellisen toimeenpanon tiekartan pohjalta vuosikellot. Opiskeluhuollon
vuosikello noudattaa samaa visuaalista ilmettä
• Vuosikello on laadittu yhteistyössä opiskeluhuollon teemaryhmän
sihteeristön kanssa, ja vuosikelloa on jatkotyöstetty alueilta saatujen
kommenttien perusteella

Sujuvan yhteistyön varmistaminen oppilaitosten, koulutuksen
järjestäjien sekä hyvinvointialueen keskeisten ammattiryhmien kesken

2022

Henkilöstön hallinnollinen siirto
hyvinvointialueille saattaen vaihtaen

Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen muutosten
suunnitteluun ja toteutukseen
Viestinnästä huolehtiminen
Opiskeluhuolto osana hyvinvointialueen konsernirakennetta

Kuraattoreiden ja psykologien tiedonhallinnan
ohjeistus

Q1

Siirtyvän henkilöstön selvitykset, mukaan lukien kuntiin jäävä
hyvinvointityötä tukeva henkilöstö (2/2022)
Koulutuksen järjestäjäkohtaisesti opiskeluhuollon
resurssien ja mitoitusten kartoitukset

Johtamisen sekä palvelutuotannon
kysynnän ja tarjonnan seurantamallin luominen (mittarit)

Nykytilakartoitus yksilöllisen ja yhteisöllisen
opiskeluhuollon toimintakäytännöistä

Opiskeluhuoltopalvelujen tehtävänkuvien
suunnittelu ja yhteensovittaminen

ICT-muutostarpeiden toimeenpano
(mm. rekisterinpitäjyys, käyttäjäroolit, asiakastiedot)

Q4

Opiskeluhuollon
vuosikello
2022

Opiskeluhuollon toimintakäytännöistä sopiminen

Siirtyvän omaisuuden ja sopimusten selvitykset
koulutuksen järjestäjien kanssa

Q2

Alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman
valmistelu

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän
organisointi ja työn aloittaminen

Opiskeluhuollon järjestämiseen liittyvien
erityispiirteiden kartoittaminen

Opiskeluhuollon tavoitteiden peilaaminen
hyvinvointialueen palvelutuotannon strategiaan
(palvelulupaus)
Opiskeluhuollon ICT-muutostarpeiden kartoitus

Q3

Opiskeluhuollon yhteistyörakenteiden ja käytäntöjen
suunnittelu osaksi lasten ja nuorten alueellisia
yhteistyörakenteita
Opiskeluhuollon johtamismallin rakentaminen

Henkilöstön siirtoon liittyviä
kysymyksiä
Infotilaisuus
31.3.2022
Arja Ruponen, STM

Neuvotteleva virkamies, HM, TtM

Henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana
• Henkilöstön siirrosta säädetään lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021 (voimaanpanolaki ) 18 §:ssä
• Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä tehtäviensä
mukana hyvinvointialueiden palvelukseen.
• Lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueiden
ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen.

Tukipalvelutehtävissä toimiva henkilöstö
• Kuntien palveluksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon
tukipalvelutehtävissä työskentelevät siirtyvät hyvinvointialueiden
palvelukseen, jos heidän työtehtävistään vähintään puolet on kunnan
sosiaali- tai terveydenhuollon tukitehtäviä
• Mm. keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut,
palkanlaskenta, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut,
kiinteistötoimi, laboratoriot ja kuvantamispalvelut

• Nykyisen palveluntuottajan ja hyvinvointialueen kesken
käydään läpi, keiden osalta sääntö siirtymisen edellytyksistä
täyttyy.

Siirtyminen liikkeenluovutuksella
• Siirtyminen hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien
palvelukseen, joka johtaa työnantajan vaihtumiseen, katsotaan
voimaanpanolain (18 §) mukaan suoraan
liikkeenluovutukseksi.
• Henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää
siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen
liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.
• Uudistuksen edellyttämät järjestelyt valmistellaan
yhteistoiminnassa hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntien
henkilöstön edustajien kanssa.

Esille nousseita erityiskysymyksiä
Koulutuksen järjestäjän hyvinvointityöhön palkkaamat sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaiset tai muut työntekijät (esim. tsempparit)
• Eivät siirry em. sote-liikkeenluovutussäännöksellä hyvinvointialueelle.
• Voivat jäädä kunnan palvelukseen, kunnan omalla rahoituksella.
Valtionosuudet lakisääteisten opiskeluhuoltopalvelujen osalta (kuraattorit,
psykologit, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto) siirtyvät hyvinvointialueille
• Jos ao. työntekijöitä halutaan siirtää hyvinvointialueelle
• Normaali rekrytointimenettely TAI
• Liikkeenluovutus, jonka säädösperusta: EU:n direktiivi liikkeenluovutuksesta 2001/23/EY,
Työsopimuslaki 1 luku 10 §, Laki kunnallisesta viranhaltijasta 25 §

Koulutuksen järjestäjän pohdittavaksi ja
ratkaistavaksi…
…opiskeluhuollon toimivuuteen liittyviä kysymyksiä, mikäli
koulutuksen järjestäjille jää hyvinvointityöhön omia työntekijöitä
• Miksi ja mihin tehtäviin tarvitaan hyvinvointialueen
opiskeluhuoltopalvelujen (kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat,
lääkärit) lisäksi muita työntekijöitä?
• Mihin säännöksiin työ perustuu?
• Miten tehtävät rahoitetaan
• Miten työ sovitetaan yhteen hyvinvointialueen lakisääteisten
opiskeluhuoltopalvelujen kanssa?
• Mikä on oppilaiden ja opiskelijoiden asema ja oikeusturva?
• Mihin työ kirjataan?
• Miten palvelujen laatu varmistetaan, työtä ohjataan ja johdetaan?

Opiskeluhuollon kuraattorien ja
psykologien asiakas- ja
potilastietojen tiedonhallinta
1.1.2023 lähtien
Riina-Maria Leskelä
Erityisasiantuntija, STM
31.3.2022

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiakirjat
1. Yhteisöllinen opiskeluhuolto
•
•

Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelu, toteutumisen
dokumentointi ja arviointi ei sisällä henkilötietoja, koska
toiminta kohdentuu kollektiivisesti opiskeluyhteisöön.
Tämä esitys ei käsittele yhteisöllisen opiskeluhuollon
dokumentaatiota.

2. Yksilökohtainen opiskeluhuolto
•

•
•
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Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa käsitellään opiskelijan
yksityiselämän suojaan kuuluvia asioita. Opiskelijoista
kertyy tällöin arkaluonteista, henkilötietojen suojaan
kuuluvaa tietoa.
Henkilötietojen yleisestä käsittelystä säädetään EU:n
yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU 2016/679) sekä
tietosuojalaissa (1050/2018)
Tämä esitys keskittyy kuraattorien ja psykologien
yksilökohtaisessa opiskeluhuoltotyössä syntyvien tietojen
käsittelyyn osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Kuraattorien ja psykologien tiedonhallinta, nykytilanne
• Opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien asiakastietojen
kirjaamisesta, rekisterinpidosta ja tietojen luovutuksesta on
säädetty muun muassa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa
(1287/2013) sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetusta laissa (621/1999) eli julkisuuslaissa
• Suuri osa kuraattoreista ja psykologeista on ollut sivistystoimen
työntekijöitä. Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien
asiakas- ja potilastietojen rekisterinpitäjä on ollut sivistystoimi
tai sosiaali- ja terveystoimi, palvelujen järjestäjän mukaan.
• Kuraattorien ja psykologien asiakas- ja potilastietojen
kirjaamiseen, rekisterinpitoon ja tietojen luovutukseen on
liittynyt erittäin paljon epäselvyyttä
• Kuraattori- ja psykologipalvelun kirjaamista, tietojen
rekisterinpitoa ja luovutusta säätelee ensisijaisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon lainsäädäntö
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Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta
•

•
•
22 | 5.4.2022

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021),
eli asiakastietolaki tuli voimaan 1.11.2021
• Lakiin on koottu säännöksiä sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaista, laista
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta sekä potilastietolaista >
tavoitteena on yhtenäistää ja selkiyttää sääntelyä ja käsitteitä
• Laki sisältää säännökset soten valtakunnallisten tietojärjestelmien
rekisterinpidosta ja toteutuksesta, tietoturvallisuudesta, tietojärjestelmien ja
sovellusten käytöstä ja vaatimuksista sekä tiedonhallinnan ohjauksesta ja
valvonnasta.
• Laki velvoittaa myös sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään valtakunnallisiin
Kanta-palveluihin sekä mahdollistaa sosiaalihuollon asiakastietojen
luovuttamisen muille sosiaalihuollon palvelunantajille Kanta-palvelujen
välityksellä.
• Terveydenhuollon palvelunantajien liittymisvelvoitteesta Kantaan ja potilastietojen
luovuttamisesta muille terveydenhuollon palvelunantajille on säädetty jo aiemmin
Em. lain nojalla annetaan käyttöoikeusasetus
Sote-tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistusta valmistellaan (tarkastelussa mm.
sosiaali- ja terveydenhuollon välinen tiedonsiirto)

HE 19/2022 vp esitetään muutoksia opiskeluhuollon tiedonhallinnan pykäliin
Sote-uudistuksen säännöksiä täydentävässä HE 19/2022 esitetään soteuudistuksesta johtuvia sekä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä täsmennyksiä
oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin:
20 § Tietojen kirjaaminen yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa
•
•

Terveydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat potilasasiakirjoihin, kuraattorit sosiaalihuollon
asiakasasiakirjoihin, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti.
Opiskeluhuollon monialaisessa asiantuntijaryhmässä tarvittavat opiskeluhuollon järjestämisen
ja toteuttamisen kannalta välttämättömät tiedot kirjataan koulutuksen järjestäjän
opiskeluhuoltokertomukseen. Välttämättömien tietojen sisältöjä tarkennetaan.

21 § Yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisterit
•
•
•

Terveydenhuollon potilasasiakirjat tallennetaan potilasrekisteriin ja kuraattorin asiakirjat
sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjänä toimii palvelun järjestänyt
hyvinvointialue.
Poikkeuksena em. yksityisen koulutuksen järjestäjän tai valtion järjestämät sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut OphL 9 §:n 2 momentin tai 10 §:n mukaisesti, jolloin koulutuksen
järjestäjä toimii potilasasiakirjojen tai sosiaalihuollon asiakaskertomusten rekisterinpitäjänä.
Monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon opiskeluhuoltokertomus tallennetaan
opiskeluhuoltorekisteriin, jonka rekisterinpitäjänä toimii koulutuksen järjestäjä.

22 § Opiskeluhuoltorekisteriin sisältyvien tietojen salassapito
•
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Koulutuksenjärjestäjän opiskeluhuoltorekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n mukaisesti.

Monialainen yksilökohtainen
opiskeluhuolto
• Monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto = oppilaan tarpeen
mukaan yksilöllisesti koottu asiantuntijaryhmä, jossa voi olla
opiskeluhuoltopalvelujen, opetustoimen ja soten ammattilaisia

• Siihen liittyvät välttämättömät kirjaukset tehdään jatkossakin
koulutuksen järjestäjän ylläpitämään opiskeluhuoltokertomukseen
(OpHL 20 §)
• Monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon
opiskeluhuoltokertomus tallennetaan opiskeluhuoltorekisteriin,
jonka rekisterinpitäjänä toimii koulutuksen järjestäjä. (OpHL 21 §)
• Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltorekisteriin tallennetut tiedot
ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 24 §:n mukaisesti.
•

Opiskelijaa koskevia salassa pidettäviä tietoja ei saa luovuttaa, mikäli
siihen ei ole
• asianomaisen henkilön tai hänen laillisen edustajansa suostumusta tai
• tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä. (OpHL 22 §)
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Kuraattori- ja
psykologipalvelut

Kuraattoripalvelu sosiaalihuollon palveluna
•
•
•

•
•

Sote-uudistuksen myötä kuraattoripalvelut tulevat osaksi sosiaalihuoltoa ja
asiakastiedot tallennetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin
Kuraattoripalvelusta tulee sosiaalipalvelu (SHL 14 § kohta 13 b, 27c §)
Käytettäviä palvelutehtäviä tulevat ensisijaisesti olemaan lapsiperheiden ja
työikäisten palvelutehtävät
Kirjaaminen: kuraattoreita koskeva kirjaamisvelvoite sosiaalihuollon
lainsäädännön mukaisesti (esim. laki sosiaalihuollon
asiakasasiakirjoista, HE asiakastietolaiksi)
Kuraattoripalveluiden asiakasasiakirjat mallinnetaan THL:n toimesta.
Koulun sosiaalityön asiakirjat on poistettu THL:n asiakastietomallista
vuonna 2018, ja ne täytyy laatia uudelleen.
•
•
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Kuraattoreita koskevien asiakasasiakirjojen toiminnalliset ja tietomäärittelyt
ovat valmisteilla THL:ssä
Siirtymäaika opiskeluhuollon kuraattoripalvelun asiakasasiakirjojen
tallentamiselle valtakunnalliseen arkistointipalveluun 1.3.2025; HE oppilasja opiskeluhuoltolain muuttamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaalihuollon palvelutehtävät ja palvelut
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Psykologipalvelu
• Sote-uudistuksen myötä opiskeluhuollon psykologipalvelut tulevat
osaksi terveydenhuoltoa ja psykologit kirjaavat potilasasiakirjamerkinnät
terveydenhuollon potilasrekisteriin

• Kirjaamisessa käytetään alkuvaiheessa THL:n määrittelemiä
tietorakenteita: Psykologityön nimikkeistö- ja luokitusopas THL
6/2019 https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-342-7
• THL selvittää tietorakenteiden päivitystarpeita opiskeluhuollon
psykologipalvelun osalta ja tekee niihin tarvittavat muutokset
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Hyvinvointialueilla
huomioitavia
asioita

Tietojärjestelmät
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
annetussa laissa (784/2021) säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen käsittelyssä käytettävien tietojärjestelmien vaatimuksista
(34 §) ja tietojärjestelmien sekä asiakasasiakirjojen tietorakenteista (9 §).
• 9§: Tietojärjestelmien ja asiakasasiakirjojen tietorakenteiden

tulee mahdollistaa sähköisten asiakasasiakirjojen ja
asiakastietojen käyttö, luovuttaminen, säilyttäminen ja
suojaaminen
• Eri alueilla lähtötilanne on erilainen tietojärjestelmien suhteen,
osa on kirjannut asiakas- ja potilastiedot manuaalisesti
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Tavoitetila 1.1.2023
• Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023
olennaista on se, että käytössä oleva tietojärjestelmä mahdollistaa
•

•

kuraattorien osalta
• sosiaalihuollon kirjaamista koskevan lainsäädännön mukaisen
kirjaamisen ja
• tietojen tallentumisen sosiaalihuollon rekisteriin
psykologien osalta
• terveydenhuollon kirjaamista koskevan lainsäädännön mukaisen
kirjaamisen ja
• tietojen tallentumisen terveydenhuollon rekisteriin.

• Tietojärjestelmiä valittaessa kannattaa huomioida velvoitteet siirtyä
rakenteiseen kirjaamiseen sekä liittyä Kanta-palveluihin viimeistään
1.3.2025
• Ministeriö tai THL ei voi ottaa kantaa yksittäisten tietojärjestelmien käyttöön
tai valintaan
• Mikäli Kanta-palveluihin liitetään uusia tietojärjestelmiä, huomioitava Kantapalveluihin liittämisen yleiset vaatimukset asiakastietolain (784/2021)
mukaisesti (esimerkiksi tietorakenteet, yhteen toimivuus ja tietoturvallisuus)
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Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöoikeudet
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun
lain (784/2021) 15 §:n mukaan STM antaa asetuksen siitä, mitä tietoja
sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät saavat työtehtävissään käyttää.
• THL:n antama aiempi määräys käyttöoikeuksien määrittelyjen perusteista
on kumottu.
• Uusi käyttöoikeusasetus lakiin 784/2021 perustuen on valmisteilla. Siinä
on huomioitu myös opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Tullee voimaan
ensi vuoden alkuun mennessä.
• Käyttöoikeusasetus antaa asiakas- tai potilastietojen näkyvyyksille vain
laajat raamit (maksimikäyttöoikeudet)
• Rekisterinpitäjän velvollisuus on myöntää työntekijöilleen asiakas- ja
potilastietojärjestelmien käyttöoikeudet, joihin on sidottu tietyt näkyvyydet.
• Rekisterinpitäjä siis määrittelee, millainen käyttöoikeusrooli ja siihen liittyvät
näkyvyydet ovat käytössä esimerkiksi kuraattorin tehtävässä.
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Kuraattorien ja psykologien rakenteinen
kirjaaminen ja Kanta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä (784/2021)
• Sote-palvelunantajien on liityttävä valtakunnallisten
tietojärjestelmäpalvelujen (Kanta-palvelut) käyttäjiksi (7 §)
• Liittymisen jälkeen syntyvät asiakastiedot on tallennettava
valtakunnalliseen arkistointipalveluun (8 §)
• Sosiaalihuollon asiakastietojen Kanta-tallentamisen
vaiheistuksesta säädetään 52 §:ssä. THL:n määräyksen mukaan
asiakastiedot on tallennettava rakenteisessa muodossa viimeistään
siirtymäsäännöksissä esitetystä ajankohdasta eteenpäin.
• Sote-säädöksiä täsmentävässä HE 19/2022 vp
esitetään opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien
asiakastietojen Kantaan tallentamiselle siirtymäaikaa 1.3.2025
saakka (lisäys em. asiakastietolain 52 §:ään)
• Silloin viimeistään tulisi olla alueilla valmius kuraattorien
rakenteiselle kirjaamiselle ja kirjausten siirtymiselle Kantaan.
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Sosiaali- ja terveystoimen hallinnonalan täsmennettäviä asioita
- Yksilökohtaisen opiskeluhuollossa tähän saakka kirjattujen
kuraattorien ja psykologien asiakirjojen siirtäminen sosiaali- ja
terveydenhuollon rekisteriin (tai muu hyödyntämistapa)
- Sosiaalihuoltolain soveltaminen kuraattoripalvelussa
- Kanta-liittymistä 1.3.2025 varten tarvittavat tietorakenteet
kuraattori- ja psykologipalvelun osalta valmistellaan THL:ssä

> Tarvittavat ohjeistukset hyvinvointialueille ja työntekijöille
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Sivistystoimen hallinnonalan täsmennettäviä asioita
- Yhteisöllisen opiskeluhuollon kirjaaminen
- Hyvinvointialueen työntekijöiden mahdollisuus nähdä
opiskeluhuoltokertomuksen tiedot, esim. poissaolot
> rekisterinpitäjä (sivistystoimi) määrittelee käyttöoikeudet
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Lisätietoa
• https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-jaterveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sosiaalihuollontiedonhallinta/palvelutuotannon-toiminnallisetmaarittelyt/kayttooikeudet-asiakastietoihin
• Uutiskirje Tiedonhallintaa yhteiseen soteen:
https://uutiskirje.thl.fi/
• Soteuudistus.fi > UKK
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Opiskeluhuolto on
toiminnallinen kokonaisuus,
jota kehitetään yhdessä

Kiitos!

