
Opiskeluhuollon muutokset osana 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen uudistusta

Anna Cantell-Forsbom, johtaja

STM, Lapset ja nuoret yksikkö



• 10.00–10.10 Tervetuloa – Anna Cantell-Forsbom, STM

• 10.10–10.55 Katsaus opiskeluhuollon lainsäädännöllisiin muutoksiin 

sekä muutosvaikutuksiin – Arja Ruponen, STM ja Anne Ekroth, OKM 

• 10.55–11.10 Näkemyksiä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön 

opiskeluhuollossa – Irmeli Myllymäki, Kuntaliitto 

• 11.10–11.50 Puheenvuorot: Hyvät käytännöt opiskeluhuollon 

järjestämisestä osana sote-kuntayhtymää – Heidi Pirinen, EKSOTE & 

Mari Routti Lappeenranta

• 11.50–12.00 Eteneminen, loppusanat – Anna Cantell-Forsbom, STM

Aikataulu:



Käytännön asioita

• Pidetään kamerat päällä oman puheenvuoron 
aikana

• Mikrofoni on hyvä pitää suljettuna, silloin kun ei 
puhu taustahälyn vähentämiseksi

• Chattiin voi kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä –
niitä käsitellään mahdollisuuksien mukaan 
sopivassa kohdin puheenjohtajan johdolla 

• Tilaisuuden loppupuolella kaikille osallistujille 
jaetaan sähköinen kysely, jossa on myös 
mahdollista esittää kysymyksiä ja kommentteja 
jatkotyöskentelylle. Kyselylle vastausaikaa ensi 
viikkoon saakka.



Yleistä

sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen

uudistuksesta



Toimiva rakenne 

turvaa palvelut kaikille

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen rakenteet uudistetaan, jotta 

voidaan taata yhdenvertainen palvelujen 

saatavuus kaikkialla Suomessa. 

• Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja 

tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. 

Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten 

määrää ja verotuloja.

• Rakenne on uudistettava, jotta voidaan 

hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa 

yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut 

tuleville sukupolville.







Toimeenpano on käynnistynyt

• Tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueiden keskeiset toiminnot ja palvelut 

toimivat asiakkaiden ja henkilöstön kannalta häiriöttä uudistuksen tullessa 

voimaan

• Toimeenpanolla huolehditaan mm.:
• Välttämättömien hallintorakenteiden perustamisesta ja johtamisjärjestelmien 

rakentamisesta 

• Henkilöstön etujen, osaamisen, tietotaidon ja turvallisuudentunteen varmistamisesta 

muutoksessa 

• Tietojärjestelmien ja digitaalisten palvelujen toimivuuden varmistamisesta

• Palvelutason säilymisen varmistamisesta siirtymävaiheen yli

• Hyvinvointialueiden ja kuntien välisten yhteistyömuotojen ja yhdyspintojen rakentamisesta

• Alueiden tukemisesta skaalattavien ratkaisujen kehittämisessä ja levittämisessä

• Alueiden asukkaiden ja muiden sidosryhmien mukaan ottamisesta

• Toimeenpanoa tehdään tiiviissä yhteistyössä kaikkien alueiden kanssa.

• Soteuudistus.fi -sivuilla on laaja tietopaketti toimeenpanosta ja vastauksia usein 

kysyttyihin kysymyksiin.



Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen 

uudistus- Toimeenpanon kansallinen organisointi (1.9.2021 alkaen)

Sote-ministerityöryhmä
pj. perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru, STM

Sote-uudistuksen johtoryhmä 
pj. Osastopäällikkö Hakari, STM

Toimeenpanon  
sidosryhmäverkosto

pj. Hakari, STM

Hallinto, talous ja tukipalvelut 

pj. Ahonen, VM

Johtaminen ja osaaminen

pj. Kuopila, STM

Palvelujen järjestäminen

pj. Pöyhönen, STM

Yhdyspinnat

pj. Hätönen, STM

Toimeenpanon vastuuhenkilöverkosto 
pj. Hakari, STM

Muut verkostot ja valmisteluryhmät 

ICT

pj. Saario, STM Kuntaliiton muutostuki

Toimeenpanon 
koordinaatioryhmä

Ministeriöiden toimeenpanon 

koordinaatio ja viestintä

pj. Hakari STM

STM:n ja 

hallinnonalan 

toimeenpano

VM:n ja 

hallinnonalan 

toimeenpano

SM:n ja 

hallinnonalan 

toimeenpano

Valmisteluryhmät

Henkilöstöfoorumi

pj. Ojanen, VM

OM

aluevaalien 

toimeenpano

KT:n toimeenpanon tuki

Toimeenpanon  
kuntaverkosto
pj. Kuntaliitto

Ohjelmat ja hankkeet mm. 

Tulevaisuuden sote-keskus, 

Toivo-ohjelma, RRF



Alueellisen toimeenpanon tiekartta (30.6.2021 - valmisteluryhmät)

Hallinto, talous ja 

tukipalvelut
Johtaminen ja 

osaaminen

E. Viestintä, osallisuus

ja demokratia

Palveluiden 

järjestäminen

A. Kyvykkyydet

C. Palvelutuotannon organisointi 

ja johtaminen

B. Johtamisrakenteet ja 

johtamisen välineet

D. Tiedolla johtaminen ja 

tietopohjat

A. Hallinnon rakenteet, 

toiminnan järjestäminen ja 

demokratia

Yhdyspinnat ICT

B. Konsernitalous

C. Henkilöstön asiat ml. siirrot

D. Sopimukset

E. Hallinnolliset tukipalvelut

F. Omaisuus ja toimitilat 

G. Asianhallinta

H. Tietohallinnon organisointi

B. Toimintaympäristö 

ja sen turvallisuus

F. Tuotannon ohjaus

D. Järjestettävät 

palvelut ja palveluiden 

yhdenmukaistaminen

A. Väestön palvelutarve

C. Järjestämisen reunaehdot 

E. Hankinnat

G. Integraatio, koordinaatio ja 

yhteistyö

A. Järjestäminen, tuotannon 

ohjaus ja hallintorakenteet

B. Johtaminen ja verkostotyö

C. Kyvykkyydet ja resursointi

D. Henkilöstö ja 

sidosryhmäosallisuus

E. Tiedolla johtaminen ja 

tietojärjestelmät

D. ICT-infra

C. Toimialasidonnaiset järjestelmät

B. Toimialariippumattomat 

järjestelmät

A. Hallinnolliset tehtävät

E. ICT-infran järjestelmät



Katsaus opiskeluhuollon 

lainsäädännöllisiin muutoksiin sekä 

muutosvaikutuksiin

Arja Ruponen, 
Neuvotteleva virkamies, STM

Anne Ekroth
Opetusneuvos, OKM



• Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia toimijoita, joilla on omat aluevaltuustot

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu 
siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille

• Sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit puretaan

• Perustetaan 5 erityisvastuualuetta, joilla työnjako erityistason palveluissa

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen säilyy hyvinvointialueiden lisäksi 
myös kuntien tehtävänä

• Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut kootaan muiden sote-
palvelujen lisäksi hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle

• Ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu jää pääosin kunnille

• Sote-järjestämislakia sovelletaan hyvinvointialueisiin, joihin rinnastetaan myös 
Helsingin kaupunki sekä tietyiltä osin HUS-yhtymä

• Sote-järjestämislaissa säädetään rakenteista ja järjestämisvastuusta, 
sisältölaeissa palveluista

• Valtio rahoittaa ja ohjaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen 
palveluja

Sote-uudistuksen peruslähtökohdat



• Laki hyvinvointialueesta 611/2021
• Hyvinvointialue on itsehallinnollinen toimija (2§), joka järjestää sille lailla 

säädettyjä tehtäviä (6-7§)

• Hyvinvointialue toimii yhteistyössä alueensa kuntien kanssa (14§). 
• Neuvottelut vähintään valtuustokausittain yhteistyöstä ja työnjaosta liittyen mm. asukkaiden 

palvelut ja palveluketjut, hyvinvoinnin edistäminen, tietojärjestelmien yhteen toimivuus, yhteistyön 
edellyttämät yhteistoimintarakenteet, toimintamallit sekä tiedonkulku

• Hyvinvointialueiden ja kuntien valtuustojen tulee hyväksyä neuvottelutulos. 

• Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 612/2021
• Hyvinvointialueella on vastuu alueensa 

• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä (8§)

• asiakkaiden palvelujen yhteensovittamisesta (10§)

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kunta (6§) ja hyvinvointialue (7§)
• seuraavat asukkaidensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä väestöryhmittäin ja valmistelevat 

valtuustoilleen  hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valtuustokausittain.

• raportoivat vuosittain valtuustolleen asukkaiden hyvinvoinnista, ja terveydestä sekä toteutetuista 
toimenpiteistä 

• neuvottelevat vähintään kerran vuodessa keskenään sekä muiden toimijoiden kanssa hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta

Poimintoja SOTE-peruslaeista (HE 241/2020 vp)



• 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, palvelujen järjestäjäksi 

hyvinvointialue kunnan sijaan 

• Lähipalvelun varmistaminen 9 § lisätty 3 mom

• Kuraattorien ja psykologien oltava helposti opiskelijoiden saavutettavissa.

• Koulutuksen järjestäjän tarjottava tarkoitukseen soveltuvat tilat oppilaitoksesta, tai jollei se 

ole mahdollista oppilaitoksen välittömästä läheisyydestä.

• Hyvinvointialue velvollinen järjestämään palvelut em. tiloissa

• Koulutuksen järjestäjä on oikeutettu saamaan tiloista täyden korvauksen.

Opiskeluhuolto SOTE-laeissa (HE 241/2020 vp)



• 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 kuten aiemmin.

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

Mikä ei opiskeluhuollossa muutu?



• Opiskeluhuoltopalvelut kootaan yhden järjestäjän vastuulle
• palveluista toiminnallinen kokonaisuus 

• suuremmat yksiköt, paremmat kehittämismahdollisuudet 

• Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön työnantaja vaihtuu ja myös 
opetustoimessa työskennelleet opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit 
tulevat sosiaali- ja terveystoimen palvelukseen
• yhteys sote-palveluihin tiivistyy

• oppilaiden ja opiskelijoiden ohjaus hoitoon selkeytyy

• henkilöstön ammatillinen tuki vahvistuu ja varmistuu

• yksilökohtaisen opiskeluhuollon kirjaamiskäytännöt ja rekisterinpito selkeytyvät ja 
yhdenmukaistuvat

• Opetus- sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö muuttuu kunnan 
sisäisestä yhteistyöstä kunnan opetustoimen ja hyvinvointialueen sosiaali-
ja terveystoimen yhteistyöksi
• suunnitelmallisesta yhteistyöstä sovittava

• yhteistyörakenteet ja käytännöt varmistettava, ml. tiedonsiirto 

Mikä opiskeluhuollossa muuttuu?



• HE 56/2021 vp (=Sote-100) (eduskunnan käsittelyssä)

• Sote-uudistukseen liittyvät tekniset muutokset

• LS-lain (417/2007) 12 §;n muutos lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmista > kunnallinen ja 
alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jotka hyväksytään ao. valtuustossa

• HE 165/2021 vp oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksesta / OKM 
(eduskunnan käsittelyssä)

• Sitovat mitoitukset 

• Kuraattorien kelpoisuudet

• HE oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain, 
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä käsittelystä annetun lain 
muuttamisesta / STM (valmistelussa)

• Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta tekniset muutokset

• Hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyön varmistaminen (opiskeluhuollon alueellinen 
yhteistyöryhmä, koulutuksen järjestäjän ja hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelmat)

• Opiskeluhuoltoon ohjaamisen laajentaminen koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon 

• Kirjaamiseen, rekisterinpitoon ja tietojen luovutukseen liittyviä tarkennuksia

Jatkovalmistelussa



• Yhteistyön varmistamiseksi alueellinen opiskeluhuollon 
yhteistyöryhmä

• Suunnitelmallisen yhteistyön varmistamiseksi

• Koulutuksen järjestäjäkohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma

• Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma

• Suunnitelmat liitetään osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa

• Kirjaamiseen, rekisterinpitoon ja tietojen luovutukseen liittyviä 
selkeytyksiä

• Yhteydenottomahdollisuus kaikkiin opiskeluhuollon työntekijöihin
• Teknisluontoisia muutoksia oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin, 

terveydenhuoltolakiin, korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta 
annettuun lakiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisestä käsittelystä 
annetun lain 

HE-luonnoksessa oppilas- ja opiskeluhuoltolain, 

terveydenhuoltolain…. muuttamisesta esitetään
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Koulukuraattoreiden 

ja -psykologien 

sitovat mitoitukset ja 

kuraattoreiden 

kelpoisuus



Psykologi- ja kuraattoripalvelut

• Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa 

opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla mm.: 

1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja 

muiden läheisten kanssa; 

2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. 

• Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana 

yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Oppilaitosyhteisössä tämä tarkoittaa toimintakulttuuria, yhteisöllistä 

toimintaa ja toimia, joilla, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, 

hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä 

opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa 

toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 §). 

• Opiskeluhuoltoa toteutetaan ja johdetaan toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena 

suunnitelmallisena yhteistyönä opetus- sekä sosiaali- ja terveystoimen, oppilaiden ja opiskelijoiden 

sekä heidän huoltajien ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. 

• Opiskelijalla on myös oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jolla pyritään edistämään opiskelijan 

oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäisemään ongelmien syntymistä (oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki 2 ja 3 §). 
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Tavoitteet
• Esityksen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän tuki sekä yksilö-

kohtaisen opiskeluhuollon varhainen apu ja tuki olisi kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti. 

• Tasa-arvoisesti saatavilla olevalla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistettäisiin lapsen ja nuoren 
oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä ehkäistäisiin ongelmien 
syntymistä esimerkiksi koulukiusaamista estävillä toimenpiteillä. 

• Vahvistamalla opiskeluhuollon henkilöstöresursseja voitaisiin nykyistä paremmin tarjota oppilaille 
valmiuksia siirtyä perusopetuksesta ja toiselle asteelle ja suoriutua toisen asteen koulutuksesta. 

• Opiskeluhuoltotyössä on yhä enenevässä määrin painottunut yksilökohtainen työ, vaikka 
opiskeluhuoltoa tulisi toteuttaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan ensisijaisesti 
ennaltaehkäisevänä koko oppilasyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. 

• Vahvistamalla opiskeluhuollon henkilöstöresursseja, kuraattoreiden ja psykologien työpanosta voitaisiin 
kohdentaa nykyistä enemmän yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Siten voitaisiin yhteisöllisen 
opiskeluhuollon keinoin puuttua oppilaiden ja opiskelijoiden ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa ja 
vähentää yksilöllisen opiskeluhuollon korjaavien toimenpiteiden tarvetta. 

• Kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan vahvan osaamisen omaavaa ja ammattitaitoista kuraattoria, 
jolloin kelpoisuus kuraattorin tehtävään tulisi olla laissa täsmällisesti määritelty. Kuraattorin 
kelpoisuusehtojen täsmällisyys tukisi ammattitaitoisen kuraattorin rekrytointia. 
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HE:n keskeiset ehdotukset
• Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että säädettäisiin opiskeluhuollon 

kuraattorin ja psykologin tehtävissä olevan henkilöstön sekä oppilaiden ja opiskelijoiden välisestä 
sitovasta mitoituksesta. 

• Ehdotuksen mukaan henkilöstömitoitus olisi yhtä suuri perusopetuksessa ja toisen asteen 
koulutuksessa. Sama mitoitus sekä perusopetuksessa että toisella asteella helpottaisi opiskeluhuollon 
käytännön järjestämistä erityisesti kunnissa, joissa järjestetään sekä perusopetusta että toisen asteen 
koulutuksia. 

• Ehdotuksen mukaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisalan piiriin kuuluvassa perusopetuslain 
mukaisessa opetuksessa tulisi olla vähintään yksi kuraattori 670:tä oppilasta kohti ja yksi psykologi 
780:tä oppilasta kohti ja toisen asteen koulutuksessa tulisi samoin olla vähintään yksi kuraattori 670:tä 
opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 780:tä opiskelijaa kohti. 

• Sitovalla kuraattori- ja psykologipalveluiden henkilöstömitoituksella turvattaisiin oppilaiden ja 
opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen nykyistä tasa-arvoisempi saatavuus ja laatu 
kouluissa ja oppilaitoksissa eri puolilla Suomea eri koulutusasteilla. Sitova opiskeluhuollon 
henkilöstömitoitus, jolla lisättäisiin oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalveluja, tukisi 
myös oppivelvollisuuden laajentamista koskevaa pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitetta. 

• Kuraattoripalveluita koskeva henkilöstömitoitus tulisi voimaan 1.1.2022 alkaen. Psykologipalveluiden 
henkilöstömitoitusta koskisi siirtymäaika siten, että se tulisi voimaan 1.8.2023. 
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Kuraattorin kelpoisuus
• Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ehdotetaan muutettavaksi lisäksi siten, että 

kuraattorin tehtävän kelpoisuusvaatimusta täsmennettäisiin siten, että kelpoinen 
toimimaan kuraattorina olisi henkilö, joka on suorittanut sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:ssä tarkoitetun ylemmän 
korkeakoulututkinnon tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun sosiaalialalle soveltuvan 
ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi). Lisäksi kelpoisuusvaatimukset täyttäisi 
henkilö, jolla on tehtävään soveltuva sosiaalialalle tai kasvatusalalle taikka 
käyttäytymistieteisiin suuntautunut korkeakoulututkinto. Koulutukseen tulee sisältyä 
tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna 60 opintopisteen laajuiset korkeakouluopinnot, 
joiden tulee muodostua sosiaalityön yliopisto-opinnoista tai sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
korkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista. 

• Myös kuraattorin kelpoisuutta koskevan muutoksen osalta lakiin otettaisiin 
siirtymäsäännös. 

• Vastaavan kuraattorin kelpoisuutta, joka on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö, ei ehdoteta muutettavaksi. 
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Rahoitus
• Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten palvelujen laajentamiseen hallitusohjelman mukaisesti on 

varattu valtiontalouden kehyksissä 29 miljoonaa opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden työn 

edellytyksiä koskevien erojen tasaamiseksi ja oppilaiden yhdenvertaisuuden parantamiseksi 

opiskeluhuollon saatavuudessa. 

• Rahoitus sisältyy vuosien 2021—2023 julkisen talouden suunnitelmaan. 

• Vuodelle 2021 varattu 10 miljoonaa euroa myönnettäisiin kunnille ja kuntayhtymille vuosina 2021—

2022 valtion erityisavustuksena käytettäväksi koulupsykologien ja koulukuraattorien palkkaamiseen 

yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn vahvistamiseksi. Lukiokoulutuksen järjestäjänä 

toimivat kunnat voisivat sisällyttää hakemukseensa myös ne ammatillisen koulutuksen opiskelijat, joille 

kunta järjestää opiskeluhuollon palveluja, jolloin myös nämä opiskelijat otettaisiin huomioon 

määrärahan jaossa. 

• Vuodelle 2022 on varattu 20 miljoonaa euroa ja vuodesta 2023 eteenpäin 29 miljoonaa euroa. Koska 

esityksen kustannukset ovat kokonaisuudessaan 29,2 miljoonaa euroa, siirretään lisäksi 200 000 

euroa Opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokasta vuodesta 2024 alkaen hyvinvointialueiden ja HUS-

yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitusmomentille 28.89.31. 

2.12.2021 24



Henkilöstömitoituksen aiheuttamat 
kustannukset yhteensä

• Taloudellisissa vaikutuksissa on otettu huomioon rekrytoitavan, uuden oppilashuollon henkilöstön 
palkkakustannukset. Lisähenkilöstön vuoksi mahdollisesti aiheutuvia tila- ja muita kustannuksia ei ole 
arvioitu, koska tämä henkilöstö voi käyttää samoja tiloja ja laitteita kuin jo olemassa oleva henkilöstö. 
Kunta voi järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut myös ostopalveluna. Taloudelliset vaikutukset on 
kuitenkin laskettu lähtien siitä olettamasta, että kunta rekrytoi henkilöstön. 

• Psykologimitoituksen aiheuttamat kustannukset esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella, 
mukaan lukien vapaan sivistystyön oppivelvollisuuskoulutus, olisivat yhteensä 20,9 miljoonaa euroa ja 
kuraattorimitoituksen vastaavat kustannukset yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Koska määrärahan taso 
nousee vuosittain, mitoitukset voitaisiin saattaa voimaan asteittain. 

• Kuraattorimitoitus tulisi voimaan vuodesta 2022 alkaen, ja psykologeja koskeva mitoitus vuoden 2023 
elokuusta alkaen. Vuonna 2022 kokonaiskustannus olisi siten 8,4 miljoonaa euroa, kun 
kuraattorimitoituksen lisäksi huomioidaan oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuva kustannus 
vapaan sivistystyön oppilaitoksille. 

• Vuonna 2022 kunnille voitaisiin lisäksi myöntää avustuksia n. 11,6 miljoonaa euroa psykologien 
palkkaukseen jo ennen psykologimitoituksen voimaantuloa. Vuonna 2023 mitoituksista aiheutuva 
kokonaiskustannus olisi n. 17,0 miljoonaa euroa ja lisäksi n. 12,0 miljoonaa euroa voitaisiin osoittaa 
kunnille valtionavustuksina lain voimaantulon tukemiseen ja psykologien palkkaukseen. Vuodesta 2024 
alkaen kokonaiskustannus olisi n. 29,2 miljoonaa euroa vuositasolla. 
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Näkemyksiä kuntien ja 
hyvinvointialueiden yhteistyöhön 
opiskeluhuollossa 
Opiskeluhuollon muutokset osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen uudistusta –webinaari 26.11.2021

Irmeli Myllymäki, kehittämispäällikkö



Kunnan sisäinen tai kunnan ja 
kuntayhtymän yhteinen palvelujen 
järjestäminen muuttuu yhteistyöksi  

hyvinvointialueen kanssa

ASETELMA MUUTTUU



Esimerkki perusopetuksen ja toisen 
asteen koulutuksen yhdyspinnoista
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Kouluterveydenhuolto
Lastensuojelu
Mielenterveyspalvelut
(hyvinvointialue)

Opiskeluhuolto
(kunta, koulutuksen-
järjestäjä)
Kuraattorit ja 
psykologit
(hyvinvointialue)

Perusopetus 
Lukiokoulutus
Ammatillinen 
koulutus
(kunnat, kuntayhtymät 
ja muut koulutuksen 
järjestäjät)

• Palveluihin ohjaaminen
• Moniammatilliset 

yhteistyöprosessit
• Tiedonkulku
• Vastuut
• Resursointi

• Missä, miten ja milloin 
palvelua saa ja miten sinne 
ohjautuu?

• Mitä tehdään jos palvelu ei 
toimi? 

• Miten valmistaudutaan 
uudistuksiin?

• Hyvinvointisuunnitelmat ja -
kertomukset

• Strategiat ja toimintamallit
• Sopimukset

• Johtaminen
• Kehittäminen
• Yhteistyön foorumit



kunnilla ja koulutuksenjärjestäjillä on 
hyvinvointialueen kanssa

• Yhteisiä asiakkaita, erityisesti 
lapset, nuoret ja perheet 

• Tarve palvelujen integraatiolle
• Tarve tiedonkululle
• Tarve valmistella ja kehittää 

yhdessä
• Tarve johtaa ja ohjata 

asiakasprosesseja 
johdonmukaisesti yhdessä
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Jotta palvelut toimivat, meidän tulee 
ymmärtää, että



Opiskeluhuollon järjestäminen ja yhdyspinnat sote-
uudistuksessa 

Kunta/

koulutuksenjärjestäjä

Yhteisöllinen 
opiskeluhuolto

Opetushenkilöstö
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Hyvinvointialue

Opiskeluhuollon 
palvelut

Kuraattorit

Psykologit

Kouluterveydenhuolto

Palvelujen helppo  saatavuus

Yhteistyöryhmät 
Suunnitelmat 
Toimintamallit ja prosessit



Ilman yhteistyörakenteita  vaarana on 
palvelujen eriytyminen



Yhteistyötä 
tarvitaan monilla 
tasoilla
• päätöksenteossa
• johtamisessa 
• valmistelussa ja 

kehittämisessä
• asiakaspinnassa  



Huomioita opiskeluhuollon 
järjestämisestä uudessa rakenteessa

• Opiskeluhuollon kokonaisuuteen kuuluu yhteisöllinen opiskeluhuolto ja 
opiskeluhuollon palvelut -> vastuu jakaantuu koulutuksenjärjestäjien ja 
hyvinvointialueiden kesken

• Yhteisöllisen opiskeluhuollon ensisijaisuus 

• Kunnilla ja hyvinvointialueilla molemminpuolinen tarve ja velvoite yhteistyöhön

• Tarvitaan toimivat yhteistyörakenteet (alueellinen yhteistyöryhmä, alueellinen 
suunnitelma vai mitä?) 
• Johtaminen, kehittäminen, valmistelu
• Toiminnan pelisäännöt ja resurssien ohjaamisen kriteerit

• Opiskeluhuollon yhteistyörakenteissa huomioitava kuntien lisäksi myös muut 
koulutuksenjärjestäjät, kuten koulutuskuntayhtymät 

• Yhteinen valmistelu käyntiin mahdollisimman pian
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Huomioita psykologi- ja 
kuraattoripalvelujen järjestämisestä
• Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, 

eivät sosiaalihuoltoa. Oppilaasta ei tule sosiaalihuollon asiakasta hänen 
käyttäessään opiskeluhuollon palveluita.

• Matala kynnys palveluihin

• Tehtävänkuvat eivät saa ”liukua” lastensuojeluun tai muihin sosiaalihuollon 
tehtäviin 

• Roolit tulee pitää selkeänä,  mutta  yhteistyömuodot  ja -kanavat mahdollisuutena 

• Psykologi- ja kuraattoripalvelut järjestettävä ensisijaisesti oppilaitoksessa 
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Yhteistyörakenteisiin  
mietittävää:  
- Miten 
opiskeluhuollon 
yhteistyö muodostuu 
osaksi muuta lasten 
ja nuorten palvelujen 
yhteistyötä? 



www.kuntaliitto.fi

Irmeli Myllymäki, kehittämispäällikkö
@IrmeliMyllymaki

https://twitter.com/kuntaliitto
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Yhdyspinnat valmisteluryhmän tehtävänä on tunnistaa keskeiset 

yhdyspinnat, suunnittella yhteistyötä ja konkretisoida tiekarttaa

• Suunnitella yhdyspintatyö osana sote-uudistusta

• Huolehtia yhdyspintatyön yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan

• Tunnistaa kriittiset yhdyspintakokonaisuudet ja keskeiset prosessit

• Kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välistä yhdyspintatoimintaa ja ohjausta käytännön 

tasolla

• Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välisiä toiminnan prosesseja

Tavoitteena on selkeyttää ja rakentaa kokonaisuutta huomioon ottaen kuntien muutokset 

ja muodostuvat hyvinvointialueet

Yhdyspinnat valmisteluryhmän tehtävät



Valmisteluryhmät

Valmisteluryhmiä 

tukevat teemaryhmät

1.

2.

Esimerkiksi: 

1. Uudenmaan alueet + HUS

2. Sote-kuntayhtymät

3. Sirpalealueet

4. …

• Tavoite tukea alueita toimeenpanossa ja tiekartan toteutuksessa 

fasilitoimalla alueiden välistä keskustelua ja jakamalla tietoa

Toimeenpanon tuen keskiössä ovat keväällä käynnistyneet 

valmisteluryhmät ja niiden tueksi perustettavat ala- ja teemaryhmät: 

päivittyvä

1. Hallinto, talous ja tukipalvelut

2. Johtaminen & osaaminen

3. Palveluiden järjestäminen

4. Yhdyspinnat

5. ICT

Alueiden vertaistuen 

lisäämiseksi 

perustettavat 

alatyöryhmät

3.

• Tavoite saada aikaan synergiahyötyjä valmistelussa tuottamalla 

tietoa toimeenpanon tueksi

• Voidaan organisoida teemojen ympärille lyhyt- tai pidempi 

kestoisesti

• Ryhmien organisointi valmisteluryhmäkohtaisesti tai valmisteluryhmiä 

läpileikkaavasti

• Tavoite ratkoa ajankohtaisia asioita muiden samassa tilanteessa 

olevien alueiden kanssa 

• Tuen avulla fasilitoidaan alueiden välistä työskentelyä pienryhmissä

• Ryhmät toimivat kaikkia valmisteluryhmiä läpileikkaavasti

1. Vaikuttavuusohjaus (Järj.)

2. Oppilashuolto (Yhd.)

3. Tietojohtaminen (J&O)

4. Henkilöstön saatavuus (J&O)

5. …

Toimeenpanoon 

liittyvä muu valmistelu 

4.
Esimerkiksi: 

1. Elintapa-asioihin/ hyvinvointiin 

liittyvä valmistelu (Yhdyspinnat, OKM)

2. Valvonta (Valvira)

3. Henkilöstöfoorumi

4. ..

• Tavoite integroida muissa verkostoissa sekä alueilla tapahtuva 

valmistelu valmisteluryhmien kanssa ja välttää siten päällekkäistä 

työtä ja jakaa tietoa eri tahoilla käynnissä olevasta valmistelusta

• Muiden toimijoiden koordinoimat ja operoimat verkostot ja foorumit

S
T

M
, 

V
M

 k
o

o
rd

in
o

i



STM Anna Cantell-Forsbom Arja Ruponen

OKM Anne Ekroth Anne-Marie Brisson

Kuntaliitto Irmeli Myllymäki

NHG Virve Jokiranta/ Neea Salonen

Alavus Antti Takala Etelä-Pohjanmaa

Imatra Minna Rovio Etelä-Karjala/EKSOTE Tarja Nylund

Joensuu Riitta Huurinainen Pohjois-Karjala

Lempäälä Nina Lehtinen Pirkanmaa Tuukka Salkoaho

Porvoo Sari Gustafsson Itä-Uusimaa

Turku Timo Jalonen Varsinais-Suomi

Sataedu

kuntayht.

Matti Isokallio Satakunta Anna Jaatinen

Edustuksellisen teemaryhmän kokoonpano




