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Opinnäytetyössä kehitettiin opiskeluhuoltoa Kouvolan seudun ammattiopistossa. Ke-

hittämisen lähtökohtana oli uusi lainsäädäntö, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, joka as-

tui voimaan 1.8.2014. Lain keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin 

edistäminen opiskeluhuoltoa vahvistamalla, varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäise-

vän työn avulla.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli jäsentää, selkiyttää ja kehittää opiskeluhuollon toimin-

taprosessia opiskelijahuoltolain mukaiseksi. Opinnäytetyö toteutettiin toimintatutki-

muksena. Opiskelijahuoltolain myötä koko opiskeluhuollon toiminta muuttui. Opin-

näytetyössä luotiin opiskeluhuollon toimintaohjeistus ja se kuvattiin prosessikuvauk-

sien avulla. 

Opiskeluhuollon kehittäminen vaatii kaikkien toimijoiden osallistumista. Opiskelija-

huoltolain mukainen opiskeluhuollon toimeenpaneminen vaatii aikaa. Toimintaohjeis-

tuksen kehittäminen loi jatkotyöskentelylle ja kehittämistyölle hyvän pohjan. Muutos 

on aina myös mahdollisuus ja tie opiskeluhuollon kehittämiseen.  
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The aim of the thesis was to develop student welfare in Kouvola Region Vocational 

College. The development was based on the new legislation, pupil and student welfare 

law, which came into force on 1.8.2014. Promoting the welfare of students, the        

reinforcement of student welfare, early intervention and preventive work is the target 

key of the law. 

The aim of the thesis was to structure, clarify and develop the student welfare process 

according to the student welfare law. The thesis was carried out as an action research. 

The whole student welfare process was changed after the new student welfare law. 

The student welfare briefing was created by the thesis and it was represented with    

the pictures of the process. 

Development of the student welfare requires the participation of all operators.        

Carrying out the student welfare by the student welfare law requires time. The student 

welfare briefings allowed a good start for work and development. The change is      

always a possibility and the way to student welfare development. 
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1 JOHDANTO 

Suomalaisten nuorten hyvinvoinnin kriisi nousi esiin vuonna 2007 Jokelan ja vuonna 

2008 Kauhajoen koulusurmina. Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta vuosi vuodelta 

kasvaa pahoinvoivien nuorten määrä. Päihteet, väkivalta, itsetuhoisuus ja mielenter-

veyden ongelmat ovat liian monelle nuorelle arkipäivää. (Wallin 2011, 23–24.) 

Nuorten tukemiseen käytetty raha on sijoitus, kun verrataan, paljonko yhteiskunnalle 

koituu kustannuksia syrjäytyneestä nuoresta. Yhden nuoren huostaanoton vuosikus-

tannukset ovat noin 50 000 euroa. Työmarkkinoilta syrjäytyminen maksaa 60 ikävuo-

teen mennessä miljoona euroa. Taloudellisen taantuman vaikutuksesta nuoriin on 

myös puhuttu paljon. Nuorten pahoinvointi on ollut jo pitkään nähtävissä, mutta todel-

liset kauaskantoiset toimenpiteet ja poliittinen päätöksenteko pahoinvoinnin ehkäise-

miseksi ja korjaamiseksi on ollut suhteellisen vaatimatonta. Jokelan ja Kauhajoen 

traagiset tapahtumat ovat lisänneet kiinnostusta nuorten hyvinvoinnin edistämiseen 

yleisesti ja erityisesti oppilaitosyhteisöissä. (Wallin 2011, 23–24; Pulkkinen & Kotro 

2014, 65–66. ) 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle vuonna 2013 oppilas- ja opiskelijahuoltolaista 

todetaan, että lainsäädännössä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset ovat 

hajallaan ja toiminnan koordinointi kuntatasolla on jäsentymätöntä. Opiskelijahuollon 

puutteet ovat tulleet esiin Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

(THL) tekemissä tutkimuksissa ammatillisille oppilaitoksille syksyllä 2008. Koulutuk-

sen arviointineuvosto teki perusteellisen arvioinnin ammatillisten oppilaitosten opis-

kelijahuollon toteutumisesta vuonna 2009. THL on tehnyt seurantakyselyn ammatillis-

ten oppilaitosten johdolle vuonna 2012. Opiskeluterveydenhuoltoa on tarkasteltu 

THL:n kyselyissä vuosina 2010 ja 2012 sekä sosiaali- ja terveysministeriön selvityk-

sessä vuonna 2011. Selvityksistä käy muun muassa ilmi, että opiskelijoille järjestettä-

vä psykososiaalinen tuki on parantunut jonkin verran, mutta on edelleen riittämätöntä 

ja se on jakautunut maantieteellisesti epätasaisesti.  (Hallituksen esitys eduskunnalle 

2013, 2-5, 22.) 
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Opinnäytetyön aihe liittyy oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin, joka astui voimaan 

1.8.2014. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kouvolan seudun ammattiopisto. Opis-

kelijahuoltolaki toimi opinnäytetyön kehittämisen lähtökohtana. Opiskeluhuollon toi-

mintaprosessia ei ole Kouvolan seudun ammattiopistossa aikaisemmin kirjoitettu auki, 

joten toimintaprosessin kuvaaminen ja kirjoittaminen auki on ajankohtaista ja tarpeel-

lista. Opinnäytetyön tavoitteena on jäsentää, selkiyttää ja kehittää opiskeluhuollon 

toimintaprosessia Kouvolan seudun ammattiopistossa.  

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on toimintatutkimus, koska se lähestymistaval-

taan sopii parhaiten opinnäytetyöhön.  Opinnäytetyön tekijänä olen samanaikaisesti 

sekä käytännön kenttätyöntekijä että toimintatutkija. Opiskelijahuoltolaki liittyy olen-

naisesti työhöni, minkä vuoksi olen kiinnostunut lain sisällöstä ja tulkinnasta. Opiske-

luhuollolla on tärkeä tehtävä, sillä toimiva opiskeluhuolto ehkäisee osaltaan opintojen 

keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä. 

2 KEHITTÄMISTUTKIMUKSEN TAUSTAA JA TARKOITUS 

Opiskelijahuollon merkitys ammatillisessa koulutuksessa on kasvanut huomattavasti 

viimeisten vuosien aikana. Opiskelijahuollon tavoitteet ovat laajat kattaen oppilaitok-

sen yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden huo-

mioimisen sekä koko opiskeluympäristön. Näiden vaativien tavoitteiden saavuttami-

nen edellyttää moniammatillista yhteistyötä, joka on koko oppilaitoksen yhteinen teh-

tävä.  Oppilaitosyhteisön sisäinen yhteistyö ei yksin riitä, vaan tarvitaan verkostoituvia 

toimintamalleja ja käytäntöjä sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden tahojen kanssa. 

(Kotamäki, Niemi, Sirkiä, Virnes, Räisänen & Hietala 2010, 15.) 

2.1 Lakiuudistuksen lähtökohdat 

Hallituksen esityksessä nähtiin yhtenäisen oppilas- ja opiskelijahuoltolain eduiksi, että 

erillinen laki olisi yhtenäinen kaikille ja näin yksinkertaistaisi ja kokoaisi pirstaleisen 

normiston sekä avaisi ja selkiyttäisi käsitteitä. Edistäen lasten ja nuorten etua ja tarpei-

ta sekä vähentäisi kuntien välisiä eroja oppilas- ja opiskelijahuollon palveluissa. Kes-

keisenä tavoitteena olisi opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen opiskeluhuoltoa 

vahvistamalla, varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn avulla. Samalla voi-

daan vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta ja lastensuojeluasiakkuuksien mää-

rää. (Hallituksen esitys eduskunnalle 2013, 33–38.) 
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Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen keräämien tietojen mukaan lastensuojelun asia-

kasmäärien kokonaiskasvu on jatkunut useiden vuosien ajan. Esityksen arvioidaan vä-

hentävän lastensuojelun kustannuksia, laskelmassa on oletettu, että esityksen toimen-

piteillä voidaan vaikuttaa vähintäänkin joka viidennen lastensuojelun asiakkaana ole-

van nuoren omaan käyttäytymiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja näin 

välttää myöhempiä lastensuojelun toimenpiteitä. (Hallituksen esitys eduskunnalle 

2013, 33–38.) 

Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, opiskelijoiden monimuotoisuus on lisäänty-

nyt. Opiskelijoissa on sosio-ekonomisen taustansa, oppimisvalmiuksiensa ja opiske-

lumotivaationsa suhteen entistä suurempia eroja. Tutkinnon suorittamisen merkitys 

korostuu nykyaikana, sillä ilman tutkintoa on mahdotonta siirtyä työelämään. Oppilas- 

ja opiskelijahuoltolain tarkoituksena on turvata tuki-, ohjaus ja terveyspalveluiden 

toimivuutta ja edistää opiskelijoiden oppimista, tutkinnon suorittamista ja siirtymistä 

terveinä aikuisina työelämään. (Hallituksen esitys eduskunnalle 2013, 39- 42.) 

Opiskelijahuoltolaki edistää myös vuoden 2013 alusta voimaan tullutta nuorisotakuun 

toteutumista. Hallituksen hallitusohjelmassa linjaamasta nuorten yhteiskuntatakuusta, 

koulutustakuusta ja myöhemmin esitetystä nuorten aikuisten osaamisohjelmasta on 

vuoden 2013 alusta lukien käytetty yhtä käsitettä: nuorisotakuu. Nuorisotakuu on 

merkittävin hallituksen keino nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Pääminis-

teri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa (22.6.2011) todetaan, että jokaiselle perus-

koulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, 

oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Perusasteen päättä-

neet ja ilman toisen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat hakijat valitaan ensin 

toisen asteen opiskelijavalinnassa. Toimivilla, laajassa yhteistyössä toteutetuilla oppi-

las- ja opiskeluhuollon palveluilla on merkittävä rooli perusopetuksesta toiselle asteel-

le tapahtuvien siirtymien ja opintojen loppuun suorittamisen tukemisessa. (Hallituksen 

esitys eduskunnalle 2013, 40; Valtioneuvosto 2011; Valtioneuvoston kanslia 2013,9.) 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeinen tehtävä on kouluttaa työelämään 

hyvinvoivia, työ- ja toimintakykyisiä nuoria, joilla on kyky selvitä työelämän jatku-

vissa muutoksissa. Erityisesti muutoksiin varautuminen edellyttää koulutuksen järjes-

tämisessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä keskeisenä toimenpiteenä. (Välira-

portti 2013, 3.) 
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2.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) astui voimaan 1.8.2014.  Kouvo-

lan seudun ammattiopistossa opiskelijahuoltoryhmätyöskentely on vakiintunut toimin-

tatavaksi ilman, että siitä on aikaisemmin määrätty laissa erikseen. Opiskelijahuolto-

ryhmän työ on suuntautunut enimmäkseen yksittäisten opiskelijoiden asioihin, mutta 

ryhmässä on käsitelty myös yleisiä, opiskeluyhteisön hyvinvointiin liittyviä asioita. 

Opiskelijahuoltoryhmän toimintaprosessia ei ole Kouvolan seudun ammattiopistossa 

aikaisemmin kirjoitettu auki. Opiskelijahuoltolain astuessa voimaan elokuussa 2014 

koko opiskeluhuollon toiminta muuttuu, joten toimintaprosessin kuvaaminen ja kir-

joittaminen auki on tarpeellista. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on jäsentää, selkiyttää ja kehittää opiskeluhuollon toi-

mintaprosessia uuden opiskelijahuoltolain mukaiseksi. Tavoitteena on tehdä prosessi-

kaavio opiskeluhuollon toiminnasta. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten uusi opiskelijahuoltolaki muuttaa opiskeluhuollon toimintaa? 

2. Millainen on Kouvolan seudun ammattiopiston opiskeluhuollon toimintapro-

sessi? 

Rajaan kehittämistutkimukseni koskemaan opiskeluhuollon toimintaprosessia Kouvo-

lan seudun ammattiopistossa uuden opiskelijahuoltolain mukaan. Opinnäytetyön aihe 

on ajankohtainen ja tärkeä ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämi-

sessä.  

2.3 Opiskeluhuolto Kouvolan seudun ammattiopistossa 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO), joka on 

monialainen oppilaitos lähes 90 000 asukkaan Kouvolassa. Kuvassa 1 Kouvolan seu-

dun ammattiopiston organisaatiossa näkyy seitsemän toimipistettä, joissa opiskelee 

ammatillisessa peruskoulutuksessa noin 2100 nuorisoasteen opiskelijaa ja aikuiskou-

lutuksessa noin 900 opiskelijaa. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa on noin 500 opis-

kelijaa. (Kouvolan seudun ammattiopisto 2013–2014.) 
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Kuva 1. Kouvolan seudun ammattiopiston organisaatio 

 

 

Ammattiopistossa voi opiskella lähes viittäkymmentä perus-, ammatti- ja erikoisam-

mattitutkintoa. Koulutusaloja ovat kulttuuri, tekniikka ja liikenne, luonnonvara- ja 

ympäristöala, luonnontieteiden ala, matkailu- ravitsemis- ja talousala, sosiaali- ja ter-

veysala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Yhdistelmäopinnois-

sa on mahdollista suorittaa ammatillisen perustutkinnon rinnalla myös ylioppilastut-

kinto. Ammattiopisto antaa myös hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet. (Kouvolan seu-

dun ammattiopisto 2013–2014.) 

Kouvolan seudun ammattiopiston opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään 

opiskeluhuolto seuraavasti: Opiskeluhuolto tukee opiskelijan oppimista, edistää terve-

yttä ja sosiaalista hyvinvointia. Opiskeluhuoltoon osallistuvat kaikki oppilaitoksessa 

työskentelevät. Sitä toteutetaan yhteistyössä kodin ja yhteistyötahojen kanssa. Opiske-
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luhuollolla luodaan turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö ja edistetään yhtei-

söllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Opiskeluhuoltotyö jatkuu nivelvaiheen yh-

teistyön avulla saumattomasti peruskoulun jälkeen. (Kouvolan seudun ammattiopisto 

2014.) 

Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan oppilaitoksen opiskeluhuollon toi-

minnasta opintokalenterissa, wilman kautta ja vanhempainiltojen yhteydessä sekä 

kaupungin ja oppilaitoksen kotisivuilla. (Kouvolan seudun ammattiopisto 2014.) 

3 OPISKELUHUOLLON KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 

3.1 Opiskeluhuolto 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyy-

sisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden 

edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan en-

sisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opis-

keluhuoltona. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3. §.) 

Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetus-suunnitelman 

mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja ku-

raattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. (Oppilas- ja opiskelijahuolto-

laki 1287/2013, 3. §.) 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle (2013, 46) 3 §:n tavoitteena on, että opiskelijoi-

den tuen tarpeet tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestetään oi-

kea-aikaista tukea sitä tarvitseville. Näin voidaan ehkäistä ongelmien vaikeutumista. 

Varhaisessa vaiheessa tuen antaminen on yleensä helpompaa ja tuloksellisempaa.  

Opiskelijahuollon ensisijaisena tavoitteena on opiskelijoiden ja koko opiskeluyhteisön 

hyvinvointi. Opiskelijahuollon avulla voidaan turvata opiskelijalle turvallinen ja op-

pimista edistävä opiskeluympäristö, joka tarjoaa opiskelijalle hänen tarvitsemansa tu-

en ja ohjauksen opintoihin. (Kotamäki ym. 2010, 19–20,161; Pirttiniemi 2009(a), 20–

21.) 
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Opiskeluhuollon yhteydessä voidaan käyttää myös tavoitteen mukaista käsitettä opis-

keluhyvinvointi, jota kuvataan tarkemmin luvussa 5.3. Lisäksi yleisesti käytössä ovat 

termit opiskelijahuolto ja opiskelijapalvelut. Opiskeluhuolto – termi perustuu oppilas- 

ja opiskelijahuollon lakitekstiin. (Eteläaho, Hirsikoski, Ihatsu, Kärnä, Marttala & Vir-

tanen 2014.) 

3.2 Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko 

oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosi-

aalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön ter-

veellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat 

kaikki opiskeluhuollon toimijat. Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työs-

kentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden 

on tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä koti-

en ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen 

vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 

4. §.) 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle (2013, 47–49) 4 §:n keskeisenä tavoitteena on 

muuttaa toiminnan painopistettä korjaavasta ennaltaehkäiseväksi ja yksittäisen opiske-

lijan ongelmien käsittelystä koko opiskeluyhteisön hyvinvointia tukevaksi. Tavoittee-

na on edistää opiskelijoiden ja kaikkien opiskeluyhteisössä työskentelevien hyvinvoin-

tia ja turvallisuutta. Keskeinen osa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on työskentely kiu-

saamisen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Yhteisöllisyyteen vaikutetaan myös toimin-

tatavoilla, joilla uudet opiskelijat otetaan vastaan ja joilla tuetaan opiskelijan siirtymis-

tä seuraavalle luokalle. 

Vastuu opiskelijahuoltotyöstä on kaikilla kouluyhteisön työntekijöillä, jota kukin te-

kee osana omaa työtään. Työ edellyttää moniammatillista työotetta sisältäen yhteis-

työn eri viranomaistahojen sekä opiskelijoiden huoltajien kanssa. Opiskelijahuolto 

osallistaa kaikki yhteisössä toimivat yhteisiin päämääriin ja yhteisvastuuseen.  (Kota-

mäki ym. 2010, 19–20,161; Pirttiniemi 2009(a), 20–21.) 
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3.3 Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia: 

1) opiskeluterveydenhuollon palveluja; 

2) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja; 

3) monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

1287/2013, 5. §.) 

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa on myös 

 yksittäisen opiskelijan asioiden käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä 

 opiskelijaryhmää koskevan asian käsittely silloin, kun ryhmän opiskelijoiden 

henkilöllisyys on tunnistettavissa. (Eteläaho, Hirsikoski, Ihatsu, Kärnä, Mart-

tala & Virtanen 2014.) 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle (2013, 46) 5 §:n tavoitteena on vahvistaa opiske-

luhuollon toteutumista ja monialaista yhteistyötä.  Opiskeluhuolto edellyttää onnistu-

akseen opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä. Eri hallintokuntien 

toimijoiden työn yhteensovittaminen edellyttää sitoutumista opiskeluhuollon yhteisiin 

päämääriin. Opiskeluhuoltoon osallistuvien keskinäisen hyvän yhteistyön lisäksi tarvi-

taan yhteistyötä muiden nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa. 

3.4 Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto 

Opetussuunnitelman mukaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla 

tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppi-

misympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä 

edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukaisen opiskelu-

huollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mah-

dollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä mui-

ta ongelmia. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 6. §.) 
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Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellytti Opetushallitusta uudistamaan opetus-

suunnitelman perusteiden opiskelijahuoltoa koskevat osuudet ammatillisessa koulu-

tuksessa erittäin nopealla aikataululla. Tämä vaikutti myös paikallisen opetussuunni-

telmatyön ajoitukseen. (Opetushallitus 2013.) 

4 OPISKELUHUOLTOA OHJAAVA JA SIIHEN VAIKUTTAVA KESKEINEN LAINSÄÄ-

DÄNTÖ 

4.1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 

Opiskelijan oikeudesta opiskelijahuoltoon säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 

(1287/2013). Laki on hyväksytty 30.12.2013 ja laki astui voimaan 1.8.2014. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki kokoaa yhteen lainsäädännössä hajallaan olleet oppi-

las- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset. Uusi laki koskee esi- ja perusopetusta, 

lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Ammatillinen aikuiskoulutus ja korkea-

asteen koulutus on rajattu pois. Laki ei koske myöskään aamu- ja iltapäivätoimintaa, 

perusopetuksen ja lukion aineopiskelijoita, ammatillisen koulutuksen yksityisopiskeli-

joita eikä ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoita eikä oppisopimuskoulutuksena 

järjestettävän näyttötutkinnon valmistavan koulutuksen ja lisäkoulutuksen opiskelijoi-

ta. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.) 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoituksena on: 

1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja eh-

käistä ongelmien syntymistä; 

2) edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja 

turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välis-

tä yhteistyötä; 

3) turvata varhainen tuki sitä tarvitseville; 

4) turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saa-

tavuus ja laatu; 



  15 

 

 

5) vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuu-

tena ja monialaisena yhteistyönä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013) 

Lain tarkoituksena on opiskeluhuoltotyön painopisteen siirtäminen enemmän yhteisöl-

liseen työhön nykyisestä yksilökeskeisestä työstä sekä ennaltaehkäisevään työhön ny-

kyisen korjaavan työn sijaan. (Virnes 2014; Hallituksen esitys eduskunnalle 2013, 33–

38.) 

Mahkonen (2014) toteaa, että lain keskeisimmät uudistukset ovat: 

1. yhtenäislain säätäminen 

2. koulukuraattori- ja psykologipalvelujen lakisääteistäminen myös toisen asteen 

koulutuksen yhteydessä 

3. suunnitelmallisuuden lisääminen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon normittami-

nen. 

Pelkonen (2014) Sosiaali- ja terveysministeriöstä kokosi koulutus yhteenvedossa lain 

tarpeellisuuden. Pelkosen mielestä laki antaa mahdollisuudet tehokkaampaan ja vai-

kuttavampaan opiskeluhuollon toteuttamiseen.  Lain hyöty riippuu sen toimeenpanon 

pitkäjänteisyydestä ja määrätietoisuudesta. 

4.2 Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 

Laissa ammatillisesta koulutuksessa (630/1998) on säädetty ja määrätty opiskelija-

huollon järjestämisestä ja opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. 

Lain 5 §:ssä on kiinnitetty huomiota opiskelijoiden perusoikeuksiin ja heidän hyvin-

vointinsa edistämiseen.   

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saa-

vuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoit-

tamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja 

tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-

opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta 

tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista. Nuorille järjestettävässä 
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koulutuksessa tulee olla yhteis-työssä kotien kanssa. Vammaisille järjestettävän am-

matillisen peruskoulutuksen tavoitteena on lisäksi yhteistyössä kuntoutuspalvelujen 

tuottajien kanssa edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta. 

4.3 Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

Opiskelijahuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010).  Lain 17 

§:ssä on säädetty opiskeluterveydenhuollosta: 

Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut 

alueellaan sijaitsevien ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille 

heidän kotipaikastaan riippumatta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskeli-

jan työssäoppimisen aikainen terveydenhuolto. 

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät: 

1) oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskelu-

yhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein; 

2) opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edis-

täminen, johon sisältyvät ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille kaksi määräaikais-

ta terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen 

mukaisesti; 

3) terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille, mielenterveys- ja 

päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto mukaan lukien; 

4) opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä 

opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen. 
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4.4 Lastensuojelulaki (417/2007, 88/2010) 

Opiskelijahuollon palveluista säädetään lastensuojelulaissa (417/2007; 88/2010). Täs-

sä laissa pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja nuorena 18–20-vuotiasta. Vuonna 2008 

voimaantulleessa lastensuojelulaissa (417/2007) painotetaan ennaltaehkäisyä, varhais-

ta puuttumista sekä moniammatillista yhteistyötä kunnan toimijoiden välillä. Lasten-

suojelulaki velvoittaa oppilaitokset huolehtimaan opiskelijoiden hyvinvoinnista.  

Lastensuojelulaki (88/2010) velvoittaa kaikkia opiskelijahuoltotyötä tekeviä. Lasten-

suojelulain 25 §:ssä säädetään ilmoitusvelvollisuudesta: 

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän palveluksessa toimivat henkilöt sekä kaikki ter-

veydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä vii-

pymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat 

tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 

vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen sel-

vittämistä. 

Edellä mainituilla henkilöillä on myös velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estä-

mättä ilmoitus poliisille, kun heillä on syytä epäillä lapseen kohdistunutta seksuaaliri-

kosta. Tällaisessa tilanteessa tulee aina tehdä myös lastensuojeluilmoitus. 

Lastensuojelulain (88/2010) 25 a §:ssä säädetään pyynnöstä lastensuojelutarpeen arvi-

oimiseksi: 

Edellä 25 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa salassapitosäännös-

ten estämättä myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä pyyntönä 

lastensuojelutarpeen arvioimiseksi edellyttäen, että: 

1) pyyntö tehdään viipymättä; ja 

2) pyynnön yhteydessä 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen henkilö il-

moittaa pyynnön tekemiseen johtaneet syyt. 
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Opiskeluhuolto on yksi ehkäisevän lastensuojelun toimintatapa. Lastensuojelulain 

(88/2010) 3 a §:ssä säädetään ehkäisevästä lastensuojelusta: 

Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 

ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. 

Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hy-

vinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen 

tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa. Kun lapsi on lastensuojelun asiakkaana, 

edellä tarkoitettua tukea järjestetään osana avo-, sijais- tai jälkihuoltoa. 

5 OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI JA OPISKELIJAHUOLTO 

5.1 Konun (2002) koulun hyvinvointimalli 

Konu (2002) on tehnyt väitöskirjan oppilaiden hyvinvoinnista koulussa. Vaikka Ko-

nun (2002, 7) hyvinvointimalli (ks. kuva 2) on laadittu oppilaan näkökulmasta, hän on 

itsekin sitä mieltä, että mallia voidaan käyttää toimintatutkimuksen prosessityökaluna. 

Konun (2002) laatima koulun hyvinvointimallin perustuu Allardtin sosiologiseen teo-

riaan. Koulun hyvinvointimallia on kehitetty kouluolosuhteisiin koulua ja kouluterve-

yttä koskevan kirjallisuuden perusteella. Mallissa yhdistyy kasvaminen, oppiminen ja 

hyvinvointi. Malli antaa merkityksen oppilaiden kotioloille ja kasvatukselle, mutta 

mallin varsinainen painopistealue on hyvinvointi koulussa. Kouluhyvinvoinnin käsite 

on jaettu neljään osa-alueeseen: koulun olosuhteet (having), sosiaaliset suhteet (lo-

ving), itsensä toteuttamisen mahdollisuudet (being) sekä terveydentila (health). Al-

lardtin hyvinvoinnin määritelmästä poiketen Konu on ottanut terveyden omaksi osa-

alueekseen. Konun mukaan hyvinvoinnista ei voida puhua puuttumatta terveyteen. 

Terveyden merkitys hyvinvoinnissa on tärkeä. (Konu 2002, 6, 43, 59–60.) 
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Allardtin vuonna 1976 pohjoismaisessa hyvinvointitutkimuksessa tekemää hyvinvoin-

nin määritelmää käytetään usein määrittelemään hyvinvoinnin käsitettä. Allardt mää-

rittelee ihmisen hyvinvointia tarve-käsitteen avulla. Tarve käsite voidaan määritellä si-

ten, että ihmisen hyvinvoinnin aste määräytyy sen mukaan, missä määrin ihmisen pe-

rustarpeet tulevat tyydytetyiksi. Hyvinvoinnin perustarpeet Allardt on jakanut hyvin-

voinnin osa-alueisiin, joita ovat: yhteisyyssuhteet (loving) ja aineellinen ulottuvuus, 

elintaso (having) sekä itsensä toteuttaminen (being). (Allardt 1976, 32.) 

 

 

Kuva 2.  Konun (2002, 44) koulun hyvinvointimalli 

Kuva 2. Koulun hyvinvointimalli (Konu 2002, 44) 

 

 

Kuvassa 2 Konun (2002, 43–46) hyvinvointimallissa koulun olosuhteilla tarkoitetaan 

koulun ympäristöä sekä koulurakennusta, joihin kuuluu myös työskentely-ympäristö. 

Olosuhteiden käsittelyyn kuuluu myös lukuvuoden jaksotus, ryhmäkoot ja kouluruo-

kailu. Sosiaalisilla suhteilla tarkoitetaan ryhmän oppimisilmapiiriä, ryhmädynamiik-

kaa, ryhmän toimintaa, kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä koulun yleistä ilmapii-
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riä. Itsensä toteuttamisen mahdollisuuksilla tarkoitetaan kouluun liitettynä, että jokai-

sella tulisi olla mahdollisuus osallistua itseään sekä koulunkäyntiään liittyvään pää-

töksentekoon. Hyvinvointimallissa terveydentilalla käsitetään niin fyysiset kuin 

psyykkiset oireet. Terveys on tärkeä voimavara, jonka avulla voidaan saavuttaa muita 

hyvinvoinnin osa-alueita. 

Konun (2002) mallin erityisenä osana voi pitää oppilaiden subjektiivisesti ilmaiseman 

itsensä toteuttamisen osa-alueen merkitystä kouluhyvinvoinnissa, Itsensä toteuttami-

nen on mahdollisuutta opiskella omien kykyjensä ja taitojensa mukaan niin sisällölli-

sesti kuin ajallisestikin, palautetta, kannustusta ja rohkaisua saaden. Toinen tärkeä hy-

vinvoinnin osatekijä on sosiaaliset suhteet, joihin oppilaat katsovat kuuluvan kave-

risuhteet koulussa, opettaja-oppilassuhteet ja koulukiusaamisen. Konun tutkimus vah-

vistaa käsitystä, että kouluun liittyvät asiat vaikuttavat sekä oppilaiden suorituksiin et-

tä hyvinvointiin. Hänen mukaansa olisikin erityisen suotavaa, että pyrittäessä edistä-

mään kouluhyvinvointia ja otettaisiin huomioon sekä opetukseen että kasvatukseen 

liittyvät seikat. (Konu 2002, 6−7, 62−63.) 

Sipilä-Lähdekorven (2004, 57−59) mukaan oppilaat itsekin näkevät koulun ilmapiirin 

tärkeänä. Oppilaat painottavat koulutyöolojen kehittämisen tarvetta psykososiaalisissa 

tekijöissä ja erityisesti työyhteisön ilmapiiriin, ihmissuhteisiin, yhteistyöhön ja vuoro-

vaikutukseen liittyvissä tekijöissä. Oppilaat toivovat koulutyön muuttumista moti-

voivammaksi oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta lisäämällä, huolehtimalla 

hyvästä ilmapiiristä ja kehittämällä opettajien toimintatapoja. 

Opiskelun tavoitteet toteutuvat vain, mikäli opiskelijan hyvinvoinnin edellytyksistä on 

huolehdittu. Konulla (2002, 34–35) on ollut tutkimuksensa taustalla pyrkimys koko-

naisvaltaiseen näkemykseen koulujen hyvinvoinnista.  Konu on työssään pyrkinyt lä-

hestymään asiaa käsitteellisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä kehittämään tältä pohjalta 

mittarin koulujen hyvinvoinnin arvioimiseen. Tutkimuksen näkökulmana on pidetty 

oppilaiden hyvinvointia koulussa.   

Sosiaaliset suhteet vaikuttavat keskeisesti ihmisen hyvinvointiin. Erilaisia sosiaalisten 

suhteiden muodostelmia nimitetään usein yhteisöiksi. Yleisessä keskustelussa yhteisöt 

ja yhteisöllisyys nähdään keinona hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhteisö käsitteenä luo 

mieliimme myönteisiä mielikuvia ja turvallisuutta. Yhteisöllisyyden puuttumiseen ha-

vahdutaan usein vasta sitten, kun tapahtuu jotain poikkeavaa, joka horjuttaa turvalli-
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suuden tunnetta. Koulusurmien aikaan syitä etsittiin nimenomaan yhteisöllisyyden 

puutteesta. Myös toipumista järkyttävistä tapahtumista on tarkasteltu sekä yksilön että 

yhteisöjen prosesseina. Yhteisö ja yhteisöllisyys koetaan hyvinvoinnin ja hyvän elä-

män kulmakiveksi. Opiskelijahuoltolaissa myös korostetaan yhteisöllisyyttä. (Pessi & 

Seppänen 2011, 288–290.) 

Hyvinvointia ei voi ulkoistaa. Sitä ei voi kukaan ulkopuolinen tulla tekemään yhtei-

söön. Keskeistä on, että yhteisön jäsenet ovat motivoituneita ja sitoutuneita hyvin-

voinnin edistämiseen. Koulun monisatapäinen opiskelijajoukko on harvoin automaat-

tisesti yhteisö. Yhteisöllisyyttä ei voi levittää ylhäältä käsin koko oppilaitosyhteisöön, 

vaan sitä pitää rakentaa alhaalta päin, pienistä ryhmistä alkaen. Vain pienissä ryhmissä 

yksilöiden välille syntyy tunne aidosta osallisuudesta, kun taas suuressa ryhmässä yk-

silön identiteetti hukkuu massaan, eikä hän tunne olevansa vastuussa toiminnastaan. 

(Raina & Haapaniemi 2007, 8, 34–35, 38–40.) 

5.2 Hyvinvoiva oppimisympäristö 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoon liittyen on tehty opiskeluhuollon käsi-

kirja, joka on laadittu osana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallinnoimaa Polku-

ja läpäisyn tehostamiseen -hanketta. Opiskeluhuollon käsikirjasivuston tarkoituksena 

on esitellä opiskeluhuollon rooli hyvinvoivan oppimisympäristön kokonaisuudessa. 

Käsikirja on web-sivuina osana Arjen arkki – hyvinvointisivustoa.  Arjen arkki on 

palveluympäristö hyvinvoivan oppimisympäristön edistämisessä. Arjen arkkiin koo-

taan toisen asteen koulutuksen opiskelu- ja työhyvinvointia edistäviä materiaaleja, 

menetelmiä ja hyviä käytäntöjä. (Eteläaho, Hirsikoski, Ihatsu, Kärnä, Marttala & Vir-

tanen 2014.) 
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Kuva 3. Hyvinvoiva oppimisympäristö (Eteläaho, Hirsikoski, Ihatsu, Kärnä, Marttala 

& Virtanen 2014) 

 

Opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen on kehitetty hyvinvoivan oppimisympäristön mal-

li, joka on kuvassa 3. Hyvinvoiva oppimisympäristö tarkoittaa ammatillisen koulutuk-

sen järjestämisen tarkastelua terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. 

Hyvinvoivan oppimisympäristön mallissa on määritelty terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen keskeiset toimenpiteet johtamisen, opetuksen järjestämisen, opetuksen si-

sältöjen ja opetuksen tukipalvelujen toteuttamisessa. Opiskeluhyvinvointi ja opiskelu-

kyky rakentuvat usean tekijän yhteisvaikutuksessa. Kaikkiin opiskelukyvyn ulottu-

vuuksiin voidaan vaikuttaa opetuksen ja tukipalvelujen järjestämisessä. Hyvinvoinnin 

edistäminen kuuluu oppilaitoksessa jokaisen toimenkuvaan. Hyvinvoinnin edistämi-

nen on pieniä tekoja joka päivä. (Eteläaho, Hirsikoski, Ihatsu, Kärnä, Marttala & Vir-

tanen 2014.) 
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Hyvinvoivan oppimisympäristön mallissa on myös kuvattu nivelvaiheiden tukemista.  

Ensimmäinen vaihe on valintavaihe opiskelupaikasta. Tämän jälkeen seuraa siirtymä-

vaihe, jonka aikana tapahtuu irtautuminen aikaisemmasta koulutuspaikasta ja uuden 

koulutuspaikan vastaanottaminen ja siihen sisältyvät rutiinit. Nivelvaiheen kolmas 

vaihe on kiinnittymisvaihe, jonka kriittistä aikaa ovat opiskelun ensimmäiset kuukau-

det. Opiskelijan tukeminen nivelvaiheissa perustuu koulutuksen järjestäjän ja oppilai-

tosten hyvään verkostotoimintaan ja tiedonsiirron käytäntöihin. Verkostot ovat tärkei-

tä siirtymävaiheessa toiselle asteelle sekä siirryttäessä työelämään tai jatko-opintoihin. 

Ensimmäisessä nivelvaiheessa korostuu yhteistyö perusopetuksen ja toisen asteen vä-

lillä. Toisessa nivelvaiheessa yhteistyötä tehdään TE- keskusten, työelämän ja sosiaa-

lipalveluiden kanssa. (Väliraportti 2013, 8.) 

5.3 Opiskeluhyvinvointi 

Hyvinvointi on käsitteenä laaja, moniulotteinen ja ajassa muuttuva. Saaren (2011,11) 

mukaan kaiken hyvinvointitutkimuksen peruskysymyksenä on, mitä on hyvä elämä. 

Lisäksi hyvinvointi on käsitteenä monitieteellinen eli hyvinvointia voidaan tutkia eri 

tieteenalojen näkökulmasta.  Hyvinvointi käsitteenä kytkeytyy yhteiskunnan raken-

teellisiin tekijöihin ja ihmisen toimintaan. Yksittäisten ihmisten kohdalla puhutaan 

ihmisten hyvin voimisesta ja elämässä menestymisestä. Sosiaalityön yleismaailmalli-

seksi tavoitteeksi on määritelty ihmisen hyvinvoinnin lisääminen. (Niemelä 2010, 13–

17 ; Saari 2011, 11, 16–17.) 

Koulu on nuorille tärkeä, jopa keskeinen kasvu- ja kehitysyhteisö. Oppilaitosyhteisön 

arki sisältää tekijöitä, jotka itsessään voivat vahvistaa tai heikentää nuorten hyvinvoin-

tia ja oppimista. Oppilaitosyhteisö rakentuu monenlaisista suhteista, joita ei välttämät-

tä tiedosteta eikä osata aina hyödyntää nuoren kasvun tukena. Oppilaitosta voi ja tulee 

kehittää myös työ- ja kasvuyhteisönä. Toimiva yhteisö vahvistaa kykyjä ja tahtoa elin-

ikäiseen oppimiseen. Tärkeää olisi siirtyä varhaisesta puuttumisesta varhaiseen kuun-

telemiseen. (Virnes 2011) 

Koulutuksen arviointineuvoston (Kotamäki  ym. 2010, 162) tekemän arvioinnin joh-

topäätöksissä toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollosta kiinnitetään 

huomiota käytössä olleisiin käsitteisiin. Arviointiryhmä pitää huoltotermiä liian järjes-

telmäkeskeisenä. Opiskeluhyvinvointi sen sijaan terminä ohjaa paremmin huomiota 

toiminnan tavoitteisiin eli hyvinvointiin, kuvaa voimavarakeskeisyyttä ja osallistaa eri 
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tahot toimintaan paremmin. Opiskeluhyvinvointi termi madaltaisi arviointiryhmän 

mielestä myös opetuksen ja opiskelijahuollon välistä raja-aitaa. (Kotamäki ym. 2010, 

162.) Opiskeluhyvinvointi tukee ammatillisen koulutuksen tavoitteita luoden onnistu-

nutta oppimista, onnellisia nuoria, läpäisyasteen nostamista, nuorten syrjäytymisen 

ehkäisemistä ja ammattitaitoisen työvoiman saamista. (Virnes 2011)  

5.4 Opiskelijahuolto hyvinvoinnin tukena 

Opiskelijahuollon tarkoituksena on opiskelijan opiskeluhyvinvoinnin ylläpitäminen, 

ennalta ehkäisevä toiminta sekä opiskelijoiden ja vanhempien tukena oleminen opis-

keluun liittyvissä asioissa. Parhaimmillaan opiskelijahuolto ei huolehdi vain opiskelu-

ajasta, vaan lähtökohtana ovat opiskelijan elämäntilanne ja hyvinvointi. Opiskelija-

huollon tehtävänä on huolehtia nuorten hyvinvoinnista, joka on oppimisen edellytys ja 

josta syntyy opiskeluhyvinvointi. (Honkanen & Suomala 2009, 5-6.) 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi sisältää opiskelijan sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen 

hyvinvoinnin. Fyysiseen hyvinvointiin liittyvät oppimisympäristön turvallisuus ja ter-

veellisyys. Psyykkisestä hyvinvoinnista huolehditaan mahdollistamalla opiskelijan 

omien edellytysten mukainen eteneminen opinnoissa sekä tarvittaessa antamalla hen-

kilökohtaista ohjausta opiskelussa. Sosiaaliseen hyvinvointiin sisältyvät kiusaamisen 

ehkäisy ja siihen puuttuminen ja opiskelijan osallisuuteen kannustaminen. Sosiaalises-

sa hyvinvoinnissa tuetaan sosiaalisia valmiuksia sekä edistetään ryhmäytymistä kou-

lun arjessa tapahtuvilla toiminnoilla.  Lisäksi opiskelijahuollon tehtävänä on opiskeli-

jahuoltolain mukaan koulun kokonaisvaltaisesta opiskelijahyvinvoinnista huolehtimi-

nen. Joka pitää sisällään oppilaitosyhteisöissä tapahtuvien muutosten ennakointia, niin 

yksilö- kuin yhteisötasolla. (Honkanen & Suomala 2009, 40–41.)  

Koskelan (2013) tutkimuksessa kerrottiin, miten hankkeen avulla kehitettiin oppilai-

tosten sisäistä moniammatillista yhteistyötä sekä lisättiin henkilökunnan ohjausosaa-

mista. Koskela (2013, 10–11) totesi, että ongelmat koulunkäynnissä nähdään yleensä 

opiskelijan ongelmina. Opettajien osuutta opiskeluhyvinvointiin ei ole juurikaan tut-

kittu. Opettajan roolin selkeyttäminen on kuitenkin tärkeää, koska usein ryhmän- tai 

luokanopettaja on kaiken toiminnan keskiössä ja hänen mahdollisuutensa puuttua 

opiskelijan ongelmiin ovat paremmat kuin muiden. Valitettavan usein opiskelijan on-

gelmat kuitenkin siirtyvät koulussa liian helposti asiantuntijoille. Varsinkin ammatilli-
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sissa oppilaitoksissa aktiivisen opiskelijahuoltoroolin ottaminen on riviopettajille vielä 

vaikeaa.  

Opettajat kohtaavat ensimmäisenä opetukseen osallistumattomuuteen, oppimis- ja so-

peutumisongelmiin, päihteiden käyttöön, masentuneisuuteen ja kiusaamiseen liittyviä 

ongelmia. Erityisesti ryhmänohjaajan rooli opiskelijan lähiaikuisena ja ongelmiin 

puuttujana on keskeinen. Ryhmänohjaajan merkitys opetuksen ja opiskelijahuollon 

välisenä sillanrakentajana on merkittävä. (Kotamäki ym. 2010,168.) 

Opetusneuvos Virnes (2011) totesi valtakunnallisilla ammatillisten oppilaitosten ku-

raattoripäivillä, että opiskelijahuollon palveluiden saatavuus ja riittävyys vähentää 

myös paineita opiskelijoiden siirtämiseen erityisopetukseen, ruuhkautuneisiin psykiat-

risiin palveluihin sekä lastensuojeluasiakkuuden tarvetta. 

Opiskelijahuollon toiminnan organisointi ja toteuttaminen on haastava tehtävä. Onnis-

tunut opiskelijahuollon toiminta tuottaa hyvinvointia kaikille oppilaitoksessa sekä tu-

kee työssä ja opiskelussa jaksamista. (Honkanen & Suomala 2009, 6.) 

5.5 Opiskelijahuolto ammatillisessa koulutuksessa 

Nuoret tulevat ammatilliseen koulutukseen aina mukanaan jo elettyä elämää ja koke-

muksia useista eri asioista, hyvistä ja huonoista. Ammatillisen koulutuksen aloittavat 

opiskelijat ovat 15 – 16 -vuotiaita, joten kyse ei enää opiskelijahuollon osalta ole var-

sinaisesta varhaisesta puuttumisesta ikää ajatellen. Varhaista puuttumista ammatillis-

ten opintojen aikana voi olla pieniin asioihin ja huoliin reagointi. Ongelmien ja syrjäy-

tymisen ennaltaehkäisyä on toimintatapojen ja rakenteiden kehittäminen siihen suun-

taan, että on mahdollista huomata ja lupa puuttua. Opiskelijahuollon merkitys yhteisön 

ja rakenteiden kehittäjänä on tärkeä. (Virnes 2011) 

Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2008 tekemässä ky-

selyssä, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa selvisi, 

että opiskelijoilla on useimmissa ammatillisissa oppilaitoksissa mahdollisuus opinto-

jensa aloitusvaiheessa henkilökohtaisiin keskusteluihin, mutta parantamisen varaa on. 

Perusteltua olisi, että jokaisella opiskelijalla olisi vähintään kerran vuodessa yksilö-

keskustelu ryhmäohjaajan kanssa. Hyvällä yhteishengellä ja miellyttävillä opiskeluko-

kemuksilla on yhteyttä opiskelujen sujumiseen sekä keskeyttämisten vähenemiseen. 
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Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välivaiheessa sekä opiskelijoiden että 

heidän huoltajiensa huomioonottaminen on tärkeää. Opiskelutapojen muutos on suuri 

koulumuodosta toiseen siirryttäessä. Osa nuorista ammatilliseen koulutukseen tulles-

saan aloittavat opiskelun kotipaikkakuntansa ulkopuolella, tämä lisää vaatimusta yh-

teisöllisyyden kehittämiseen. (Pirttiniemi 2009(b), 44.) 

Wallin (2011) on kirjoittanut kouluissa tehtävästä sosiaalityöstä. Sipilä-Lähdekorven 

(2004) väitöskirja "Hirveesti tekijänsä näköistä" Koulukuraattorin työ peruskoulun 

yläluokilla rakentaa kuvaa koulukuraattorityön kehityksestä.  Tarkastelun painopiste 

tässä lähteessä on perusopetuksessa, mutta monet ulottuvuudet ja haasteet ovat yhtei-

siä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa. 

Tänä päivänä opiskelijahuolto vastaa sellaisiin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin 

haasteisiin, joihin perinteiset keinot eivät enää ole riittäviä. Opiskelijoiden mielenter-

veyden, oppimiskyvyn ja työrauhan ylläpitäminen sekä opintoihin osallistumisen tur-

vaaminen vaativat pedagogista, psykologista ja sosiaalista asiantuntemusta. Tämä asi-

antuntijaryhmä, opiskelijahuollon toimijat, muodostaa opiskelijan ympärille moniam-

matillisen verkoston. Opiskelijahuollon tehtävät ovat eriytyneet kaikille opiskelijoille 

kuuluviin normaaleihin toimiin, kuten opinto-ohjaus ja opiskelijaterveydenhuolto sekä 

opintojen keskeytymistä ehkäiseviin toimiin, joihin muun muassa kuraattorityö kuu-

luu. Voidaankin ajatella, että opiskelijahuolto toimii normaaliuden ja poikkeavuuden 

portinvartijana sekä yksittäisen opiskelijan asiassa että laajemmassa yhteiskunnallises-

sa merkityksessä. (Sipilä-Lähdekorpi 2004, 172–173.)  

Rydbergin (2006) pro gradun nimi on ”Sosiaalisen asiantuntijuus koulussa - Opiskeli-

jahuoltoryhmien toiminta systeemiteoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna”. Rydber-

gin tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijahuoltoryhmien toimintaa toisella asteella eli 

ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. Tutkimuksella on kartoitettu, miten opetta-

jat ovat saaneet tukea opiskelijahuoltoryhmältä, kun nuoren opiskeluun liittyy pulmia, 

sekä millaisena opettajat näkevät oman roolinsa opiskelijan opiskelujen tukijana. Tut-

kimus osoitti, että ammatillisessa oppilaitoksessa opettajat kohtaavat enemmän opis-

kelijoiden pulmia kuin opettajat lukiossa. Eniten opettajia työllistävät opiskelijoiden 

luvattomat poissaolot sekä opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen. Opettajat ovat 

melko tyytyväisiä opiskelijahuoltoryhmiltä saamaansa tukeen, mutta puutteitakin il-

menee. Opettajat toivoivatkin, että opiskelijahuoltoryhmä tekisi työtään entistä näky-
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vämmäksi, koska heidän mielestään tällä toiminnalla on vaikutusta opiskelijan opinto-

jen keskeytykseen tai lopettamiseen. Opettajat kaipaavat lisää tukea työlleen ja toivoi-

vat saavansa enemmän tietoa opiskelijahuoltoryhmän toiminnasta. Myös kiire, tiedon 

puute ja heikko vuorovaikutuksen taso vaatisi opettajien mielestä muutosta ja kehittä-

mistä. 

Perttula tarkastelee sosiaalityön pro gradu -tutkimuksessaan (2008) toisen asteen am-

matillisen koulutuksen opiskelijahuoltoa ja sosiaalityötä hallinnan analytiikan näkö-

kulmasta. Perttula toteaa, että oppilaitoksen sosiaalityö ei rajaudu selkeiksi toiminnal-

lisiksi käytännöiksi, vaan se operoi jatkuvasti muuttuvissa tulkinnallisissa konteksteis-

sa. Koulutuspolitiikka ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijahuolto ovat 

nousseet viime vuosien aikana tärkeiksi poliittisen keskustelun ja kehittämisen koh-

teiksi. Monissa yhteyksissä tämän on nähty liittyvän laman jälkeen voimistuneeseen 

tietoisuuteen koko nuorisoikäluokan kouluttamisen tärkeydestä. 

Nuorten tulee olla hyvässä ohjauksessa ammatillisen koulutuksen aikana. Ohjaus on 

tukea ja kasvamiseen saattamista. Ammatillisessa koulutuksessa se on opiskelijan tu-

kemista hänen opiskeluprosessissaan, ammatillisessa kehittymisessään ja elämäntilan-

teessaan. Ohjauspalvelujen toimivuutta voidaan pitää kehittyvän ammatillisen oppilai-

toksen tunnusmerkkinä. Organisaatioiden tulee ratkaista ohjauspalveluiden vastuualu-

eet, ja tähän tarvitaan yhteisiä sopimuksia ja yhteistyötä. (Koskela 2013, 10–11.) 

Koulutuksen arviointineuvosto on teettänyt vuonna 2010 opetusministeriön toimek-

siannosta arvioinnin toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijahuoltoon, siinä 

on tarkasteltu opiskelijahuollon toteutumista, sen käytäntöjä ja kehittämistä. Arvioin-

nissa opiskelijahuoltoa tarkastellaan sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja yhteisöl-

lisyyden että opiskelijoiden yksilöllisen erityistuen ja hoidon näkökulmista. Lisäksi 

arvioitavana ovat yhteistyö, eri tahojen tehtävien ja vastuiden ja tietojärjestelmien se-

kä tietojen hallinnan näkökulmat. Arvioinnin mukaan koulutuksen järjestäjät ovat 

viime vuosien aikana keskittyneet kehittämään opiskelijahuoltoa, koska opiskelija-

huollon merkitys ja tarpeet ovat lisääntyneet. Opiskelijahuollon toiminnan painopis-

teinä ovat olleet yhteisöllisyys, turvallisuus, opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy, 

varhainen puuttuminen epäkohtiin sekä yhteisöllisyys. Arvioinnin perusteella esiin 

nousseet kehittämiskohteet olivat opiskelijahuollon suunnittelun kehittäminen niin 

strategisesti että opetussuunnitelmien tasolla. (Kotamäki ym. 2010, 9-10.) 
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6 TUTKIMUKSELLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

6.1  Tutkimusmenetelmänä toimintatutkimus 

Opinnäytetyöni tutkimusmenetelmänä oli toimintatutkimus, koska se lähestymistaval-

taan sopi parhaiten opinnäytetyöhön. Toimintatutkimuksessa pyritään vastaamaan jo-

honkin käytännön toiminnassa havaittuun ongelmaan tai kehittämään olemassa olevaa 

käytäntöä paremmaksi. Toimintatutkimusta voi tehdä yksittäinenkin työntekijä. Kehit-

tämistehtäväni, opiskelijahuollon toimintaprosessin jäsentäminen, selkeyttäminen ja 

kehittäminen vaatii kuitenkin kaikkien toimijoiden osallistumista. Yhteistyö on oleel-

linen osa toimintatutkimuksessa. Kyseessä on koko työyhteisön muutosprosessi, joka 

on osallistuvaa ja osallistavaa. (Metsämuuronen 2006, 102; Kananen 2009, 9; Kuula 

1999, 218–219; Toikko & Rantanen 2009, 14, 89–91.) 

Vilkan (2007, 13) mukaan työelämän tutkimusta luonnehtii vahvasti ammatillisuus, eli 

tutkitaan asioita jotka kuuluvat omaan ammatti - tai toimialaan. Tutkimustarpeita sää-

televät käytännönläheisyys, työelämälähtöisyys ja ajankohtaisuus. Opinnäytetyössäni 

nämä kolme tekijää tulevat hyvin esille. Vanhoista toimintatavoista on luovuttava ja 

kehitettävä uusia malleja ja menetelmiä. Tutkimuskohteenani ovat työelämän käytän-

nöt, jotka tarvitsevat kehittämistä, muuttamista ja uuden luomista. 

Kuulan (1999, 207–208) mukaan tavoite tutkittavan käytännön muutoksesta vaatii 

toimintatutkijan menemistä mukaan tutkittavaan käytäntöön. Muutosta ei ole mahdol-

lista saada aikaiseksi vain kirjoittamalla tutkimustekstejä. Toimintatutkimusta ei ole 

eikä hyväksyttävä tapa tehdä tutkimusta toteudu ilman kenttätyötä ja tutkittavien välis-

tä vuorovaikutusta. Tämä edellyttää toimintatutkijalta halua, tahtoa ja kykyä tehdä 

toimintatutkimusta ja saada aikaan ratkaisuja käytännön ongelmiin. Tämä Kuulan 

(1999) kuvaama tavoite toteutui toimintatutkimuksessani, sillä opinnäytetyön tekijänä 

olin samanaikaisesti sekä käytännön kenttätyöntekijä että toimintatutkija. 

Toimintatutkimuksessa kehittämisen suositellaan tapahtuvan siinä ympäristössä, jossa 

kehitettävä toimintakin tapahtuu. Suunnitteluprosessi kohdennetaan käyttäjien tarpei-

siin heidän omissa arjen toimintaympäristöissä. Tällöin varmistuu kehittämisen sovel-

tuvuus käytäntöön. Kehittäminen tapahtuu siellä, missä käytännön työn haasteet oike-

asti ovat. (Toikko & Rantanen 2009, 95- 96.) 
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Tavoitteena on muutos.  Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu muutokseen ja muu-

tossyklin toteutukseen. Toimintatutkimus kohdistuu ihmisiin, heidän vaikutusmahdol-

lisuuksiinsa ja mukaan saamiseen muutoksessa. Toimintatutkimus vaatii tutkijalta 

enemmän tietoa ja perehtymistä tutkittavaan ilmiöön, sillä tavoitteena on muutos, sen 

kokeilu ja läpivieminen. Tutkijan pitää löytää keinot ongelmien poistamiseen. Toi-

menpidesuositukset testataan käytännössä. (Kananen 2012, 37–38.) 

Erilaisia toimintatutkimuksia yhdistävät samanlaiset piirteet; muutos pyrkimys, suun-

tautuminen käytäntöön ja tutkittavien osallistuminen tutkimusprosessiin. Työn kehit-

tämisessä eli työelämän toimintatutkimuksessa lähtökohtana on että, muutos- ja kehit-

tämishankkeilla saadaan toiminnan kautta uutta tietoa eri tavoista ja keinoista, joiden 

avulla organisaatiot voivat muuttua ja kehittyä. Toiminnallinen tieto ja ymmärrys voi-

daan saada toiminnasta itsestään. Oman työn ja sen muutosmahdollisuuksien tutkimi-

nen mahdollistuu vasta, kun tuotetaan reflektio sitä kautta, että murretaan vanhat työn 

tekemisen rutiinit ja käytännöt. (Kuula 1999, 10, 218–220; Kananen 2009, 11–13, 23–

24.) 

Kehittämisprosessin eteneminen voidaan nähdä myös jatkuvana syklinä eli spiraalina. 

Toisaalta voidaan sanoa, että kehittämistoiminnan tehtävät muodostavat kehän, jossa 

perusteluvaihetta seuraavat organisointi, toteutus ja arviointi. Spiraali sisältää useita 

peräkkäin toteutettuja kehiä. Spiraalimallissa kehittämistoiminnan tulokset asetetaan 

aina uudestaan ja uudestaan arvioitaviksi. Arvioinnin tuloksena voidaan tavoitteita 

täsmentää, kuten myös organisointia ja toteutusta. Kehittämistoiminta on jatkuva pro-

sessi. Toimintatutkimuksessa erityisesti on korostettu spiraalimaista rakennetta. 

(Toikko & Rantanen 2009, 66; Kananen 2009, 10–12.)  

Tässä toimintatutkimuksessa ei toteudu kaikki kehittämisprosessin vaiheet, koska aika 

on rajallinen. Uuden opiskeluhuollon toimintaprosessin luominen oppilas- ja opiskeli-

jahuoltolain (1287/2013) mukaan vaatii aikaa. Uuden toimintaprosessin käyttöönotto 

opiskeluhuollossa vaatii vähintään lukuvuoden mittaisen käyttökokemuksen, ennen 

kuin sen toimivuutta voidaan lähteä arvioimaan ja kehittämään. 

Toimintatutkimuksellista tutkimusprosessia ei voida suunnitella tarkoin ennalta, vaan 

kehittämisprosessin aikaiset havainnot ohjaavat tutkimusprosessin etenemistä. Kaikkia 

tutkimusprosessin tapahtumia ei pystytä ennakoimaan.  (Toikko & Rantanen 2009, 30; 

Kiviniemi 1999, 68–70.) 
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Toimintatutkimuksessa keskeistä on yhteinen ammatillinen oppiminen ja osallistumi-

nen asioiden käsittelyyn sekä tiedon syventäminen osana yhteisön yhteistä uudista-

mispyrkimystä.  Oppiminen kehittämishankkeessa on kokemuksellinen ja reflektoiva 

prosessi ja kehittäminen tapahtuvat useiden vaiheiden kautta. Ominaista toimintatut-

kimuksellisen työkäytäntöjen kehittämisessä on jatkuvuus ja ensimmäinen toteutus-

vaihe onkin lähinnä alku jatkuvalle kehittämistyölle. (Kiviniemi 1999, 64–67.) 

6.2 Toimintatutkimuksen suuntaukset  

Toimintatutkimus voidaan jakaa kolmeen erilaiseen lähestymistapaan: tekniseen eli 

interventiosuuntautuneeseen, praktiseen eli käytännölliseen sekä emansipatoriseen eli 

vapauttavaan toimintatutkimukseen. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 31–

33). 

Teknisissä toimintatutkimuksissa kehittämisprojekti käynnistyy ensisijaisesti ulkopuo-

lisen eikä ammattilaisten omasta aloitteesta. Tyypillisesti kyse voi olla ennalta suunni-

tellun mallin testaamisesta. Ulkopuolinen asiantuntija tuo teorioita, malleja ja mene-

telmiä yhteisön ongelmien ratkaisemiseksi.  (Syrjälä ym. 1995, 31; Toikko & Ranta-

nen 2009, 45.) 

Praktisessa toimintatutkimuksessa tutkija ja kohdeyhteisön jäsenet määrittelevät yh-

dessä ongelmat ja niiden syyt ja suunnittelevat tarvittavat toiminnat ongelmien ratkai-

semiseksi eli tutkimus on osallistujakeskeistä.  Kehittämistyön ideat nousevat käytän-

nön ongelmista.  Työntekijöitä pyritään auttamaan oman tietoisuutensa ja käytännön 

teorioidensa tiedostamisessa, muotoutumisessa ja uudelleensuuntaamisessa. Toimin-

nan tavoitteena on, että työntekijät oppisivat ymmärtämään omaa toimintaansa uudella 

tavalla sekä voisivat toimia vastaisuudessa itsenäisemmin ja omasta toiminnastaan tie-

toisempina (Toikko & Rantanen 2009, 46; Syrjälä ym. 1995, 32.) 

Emansipatorinen lähestymistapa perustuu kohdeyhteisön jäsenten pyrkimykseen lä-

hestyä yksittäisten ongelmien taustoja laajempien yhteiskunnallisten kehysten kautta. 

Jäsenet pyrkivät itse parantamaan toimintaympäristöään. Tutkimuksen uskotaan lisää-

vän osallistujien itsenäistymistä, tasa-arvoa ja yhteistyötä, vähentävän toisten ihmisten 

hyväksikäyttöä sekä edistävän demokratian ja oikeudenmukaisemman maailman syn-

tyä. (Syrjälä ym. 1995, 32 – 33; Toikko & Rantanen 2009, 46.) 
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Tässä toimintatutkimuksessa käytetään pääosin teknistä lähestymistapaa, jossa kehite-

tään opiskeluhuollon toimintaprosessi ja se otetaan käyttöön. Toisaalta tässä toiminta-

tutkimuksessa on tavoitteena käytännössä todetun ongelman ja sitä koskevan teoreetti-

sen tiedon lähentäminen kuten emansipatorisessa tutkimuksessa. Toimintatutkimuk-

sessa on myös praktisen lähestymistavan piirteitä, sillä kehittämistyön idea nousi käy-

tännön ongelmasta. 

6.3 Toimintatutkimuksen toteuttaminen 

Opinnäytetyöni aihe nousi esille erityisopetuksen koordinaattorin kanssa käymissäni 

keskusteluissa helmikuussa 2014. Aihe oli ajankohtainen, koska oppilas- ja opiskeli-

jahuoltolaki oli astumassa voimaan elokuussa 2014. Opiskeluhuollon toimintaproses-

sia ei ollut Kouvolan seudun ammattiopistossa aikaisemmin kirjoitettu auki. Opiskeli-

jahuoltolain myötä koko opiskeluhuollon toiminta tulisi muuttumaan, joten toiminta-

prosessin kuvaaminen ja kirjoittaminen auki oli tarpeellista ja tästä muodostui opin-

näytetyöni aihe. 

Kirjoitin toukokuussa 2014 opinnäytetyöni suunnitelman ja sain tutkimusluvan rehto-

rilta. Opinnäytetyöni työelämäohjaajana toimi erityisopetuksen koordinaattori. Opin-

näytetyöni alku oli tulevaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin itsenäisesti ja koulutuk-

sien avulla tutustumista.  

Lain oikean tulkinnan ymmärtämiseksi lakitekstin lisäksi on tärkeää tutustua myös 

lainsäädännön valmisteluaineistoon. Valmisteluaineistossa on selitetty säännösten si-

sältöä ja tulkintasuosituksia. Hallituksen esitykset ja valiokuntien mietinnöt ja lausun-

not ovat tärkeää lähdemateriaalia lain syntyä ja säännösten sisältöä tutkittaessa. Halli-

tuksen esitys pitää sisällään lakiehdotuksen. (Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 49–

55.)  

Opinnäytetyön teoreettinen osuus laajeni kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten 

avulla. Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa on kuvattu Konun (2002) laatima kou-

lun hyvinvointimalli. Mallissa yhdistyvät kasvaminen, oppiminen ja hyvinvointi. Mal-

li pitää tärkeänä kotioloja ja kasvatusta, mutta mallin varsinainen painopistealue on 

hyvinvointi koulussa. Konun koulun hyvinvointimalli on luotu jo vuonna 2002, mutta 

se on yhä ajankohtainen tänä päivänä. Opiskelijahuoltolain mukaan pääpaino on yh-
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teisöllisessä opiskeluhuollossa. Tavoitteena opiskelijahuoltolaissa on hyvinvoiva 

opiskeluyhteisö, kuten myös Konu vuonna 2002 painotti hyvinvointia koulussa. 

Kesän 2014 aikana laadin alustavan opiskeluhuollon toimintaprosessin tulevan oppi-

las- ja opiskelijahuoltolain mukaan. Keskustelin työelämäohjaajani kanssa alustavasta 

suunnitelmasta, mutta jäimme odottamaan Opetushallituksen ohjeistusta koulutuksen 

järjestäjille oppilas- ja opiskelijahuoltolain noudattamisesta. 

Opiskeluhuollon toimintaprosessin työstäminen jatkui syyskuussa 2014, kirjoitin yh-

dessä apulaisrehtorin ja erityisopetuksen koordinaattorin kanssa muutoksen opetus-

suunnitelman yhteiseen osaan koskien opiskeluhuoltoa. Opetussuunnitelman yhteisen 

osan muutostekstissä määritellään oppilaitoksen opiskeluhuollon periaatteet ja toimin-

ta. Opetussuunnitelman yhteisen osan muutosteksti oli oppilaitoksen opiskelijahallin-

tojärjestelmän Wilman kautta opiskelijoiden, huoltajien sekä oppilaitoksen henkilö-

kunnan kuultavana 3.10.–12.10.2014. Opetussuunnitelman yhteisen osan muutosteksti 

hyväksyttiin Lasten ja nuorten lautakunnassa 10.12.2014. Kokonaisuutena ammatilli-

sen peruskoulutuksen opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2015. 

Opiskeluhuollon toimintaohjeistuksen työstäminen jatkui yhdessä opinnäytetyöni työ-

elämäohjaajan kanssa. Opiskeluhuollon toimintaohjeistus oli kommentoitavana ku-

raattori- sekä esimiestiimissä. Rehtori hyväksyi opiskeluhuollon toimintaohjeistuksen 

joulukuussa 2014 (ks. liite 1).  Opiskeluhuollon toimintaohjeistus oppilas- ja opiskeli-

jahuoltolain (1287/2013) mukaan tiedotettiin sähköpostitse henkilöstölle joulukuussa 

2014 sekä esiteltiin toimipisteiden henkilöstökokouksissa. Opiskeluhuollon toiminta-

ohjeistusta on jo lähdetty toteuttamaan oppilaitoksen toiminnassa. Kouvolan seudun 

ammattiopiston opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida opiskeluhuoltoa. 

Opiskeluhuoltoryhmä vastaa opiskeluhuollon toimintaohjeistuksen toteuttamisesta, 

arvioinnista ja kehittämisestä jatkossa. 
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7 OPISKELUHUOLLON TOIMINTAPROSESSI KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPIS-

TOSSA  

7.1 Kouvolan seudun ammattiopiston opiskeluhuollon kokonaisuus 

Opiskeluhuollon kokonaisuus on kuvattu IMS ohjelmistossa. Kirjainlyhenne IMS tu-

lee sanoista Integrated Management System (Toimintajärjestelmä).   IMS ohjelmisto 

on selainpohjainen väline laadunhallinta-, toiminta- ja johtamisjärjestelmälle. (IMS 

2015) Kouvolan seudun ammattiopiston toimintajärjestelmä on rakennettu IMS oh-

jelmistoon. 

IMS ohjelmiston avulla tein yhdessä työelämäohjaajan ja laatupäällikön kanssa opin-

näytetyön opiskeluhuollon toimintaprosessien kuvaamisen. Kuvassa 4 on Kouvolan 

seudun ammattiopiston opiskeluhuollon kokonaisuus. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

mukaan yksilökohtaista opiskeluhuoltoa eivät ole erityisopetuksen järjestämiseen liit-

tyvät asiat eikä kurinpidolliset asiat. 

 

 

 

Kuva 4. Kouvolan seudun ammattiopiston opiskeluhuollon kokonaisuus 
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7.2 Kouvolan seudun ammattiopiston opiskeluhuoltoryhmä 

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ovat Kouvolan seudun ammattiopiston opiskeluhuolto-

ryhmän toiminta ja jaksopalaverit. Kuvassa 5 on esillä opiskeluhuoltoryhmän osallis-

tujat ja tehtävät. 

 

 

Kuva 5. Kouvolan seudun ammattiopiston opiskeluhuoltoryhmä 
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Opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida opiskeluhuoltoa Kouvolan seudun 

ammattiopistossa. Opiskeluhuoltoryhmä kehittää yhteisöllisesti oppilaitoksen opiske-

luhuoltoa, käsittelee oppilaitoksen opiskeluhuollollisia asioita yleisellä tasolla sekä 

vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan pääpaino on yhteisöllisessä opiskeluhuollos-

sa. Tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö. 

7.3 Jaksopalaveri 

Opiskeluhuollon toimintaohjeistuksessa olevan jaksopalaverin kaltainen käytäntö on 

ollut joissakin toimipisteissä jo aikaisemmin käytössä. Jaksopalaveri otetaan nyt käyt-

töön koko ammattiopistossa, yhteisöllisenä ja ennaltaehkäisevänä toimintatapana (ks. 

liite 1). Kuvassa 6 jaksopalaverin prosessikuvaus, joka sisältää toiminnan eri vaiheet 

ja työhön liittyvät vastuut. 
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Kuva 6. Jaksopalaveri 



  37 

 

 

Kouvolan seudun ammattiopistossa lukuvuosi muodostuu viidestä jaksosta. Jaksopa-

laveri pidetään kahden viikon kuluessa jakson vaihtumisen jälkeen. Jokainen koulu-

tuspäällikkö huolehtii vastuullaan olevien koulutusalojen jaksopalavereista kutsuen ne 

koolle ja toimien puheenjohtajana. Muut osallistujat ovat ryhmänohjaajat, opinto-

ohjaaja, erva eli erityisopetuksesta vastaava opettaja, tarvittaessa kuraattori ja erityis-

opetuksen koordinaattori. 

Jaksopalaverin tehtävänä on toimia ryhmänohjaajan ja opettajien työn tukena. Tavoit-

teena on opiskelijoiden opintojen etenemisen varmistaminen ja tuen tarpeen havaitse-

minen riittävän ajoissa. Jaksopalaverissa suunnitellaan ja vastuutetaan jatkotoimenpi-

teet. Tarvittaessa ohjataan opiskelija opiskeluhuollon piiriin tai sovitaan monialaisen 

asiantuntijaryhmän koollekutsumisesta. 

Jaksopalaverissa ryhmänohjaajalla on kokonaisvastuu ryhmänsä asioiden käsittelystä. 

Ryhmänohjaaja valmistelee ja esittelee oman ryhmänsä asiat: 

 poissaolot 

 jakson aikana päättyneet opintojaksot ja niiden arviointi  

 oppimisvaikeudet ja mahdolliset muut opintojen etenemisen esteet 

 toteutetut tukitoimet 

 muut huolenaiheet 

 keskitytään ryhmätasoon, ei yksittäisiin opiskelijoihin 

Opinto-ohjaaja kirjoittaa muistion. Muistio ei ole salassa pidettävä, joten siinä ei saa 

mainita yksittäisten opiskelijoiden nimiä, vaan merkinnät ovat ryhmäkohtaisia. Muis-

tiot tallennetaan IMSiin, toimipisteen jaksopalaveri kansioon. 
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7.4 Monialainen asiantuntijaryhmä 

Opinnäytetyössä kuvataan yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta (ks. kuva 4.) vain mo-

nialaisen asiantuntijaryhmän toimintatapaa, koska opiskelijahuoltolaki määritteli muu-

toksia monialaiseen yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.  Monialaisen asiantuntija-

ryhmän toimintaa on kuvattu liitteessä 1.  Monialaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä 

on yksittäisen opiskelijan tuen ja opiskeluhuollon tarpeen arviointi ja selvittäminen.  

Asiantuntijaryhmään osallistuminen edellyttää opiskelijan tai alaikäisen huoltajan kir-

jallista suostumusta. Asiantuntijaryhmän kutsuu koolle se, jolle asian selvittäminen 

työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän koollekutsuja toimii asiassa vastuuhenkilö-

nä, ellei toisin sovita. Asiantuntija ryhmä pidetään mahdollisimman pienenä ja siihen 

osallistuvat vain ne, joille asian selvittäminen kuuluu. Tarvittaessa voidaan kutsua 

koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja.  

Opiskelijakohtaiset kirjaukset tehdään opiskeluhuoltokertomukseen. Ryhmän koolle-

kutsuja vastuuhenkilönä vastaa kirjauksista opiskeluhuoltokertomukseen. 

7.5 Opiskeluhuoltokertomus ja opiskeluhuollon rekisteri 

Yksilöllisen opiskeluhuollon järjestämiseen liittyvistä opiskeluhuollon kertomuksista 

ja henkilörekistereistä säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Koulutuksen järjes-

täjä ylläpitää monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisteriä. Tämän lisäksi 

opiskeluterveydenhuolto ja psykologit kirjaavat opiskelijan yksilötapaamiset potilas-

kertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Kuraattorit kirjaavat yksilötapaamiset 

asiakaskertomukseen. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 20 §:ssä säädetään opiskeluhuollon ker-

tomuksista, joihin kirjataan tarpeelliset tiedot yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjes-

tämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi 

ja siihen kirjataan yksittäisen opiskelijan: 

1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaa-

valtaisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot; 
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2) asian aihe ja vireillepanija; 

3) opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet; 

4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistu-

neet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteutta-

missuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot; 

5) toteutetut toimenpiteet; 

6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-

asemansa 

Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on 

lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luo-

vutettu. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 21 §:ssä säädetään opiskeluhuollon rekis-

teristä 

Opiskeluhuollon rekisteriin tallennetaan oppilaitoksen toteuttamassa monialaisessa 

yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa laadittavat opiskeluhuoltokertomukset sekä muut 

siihen liittyvissä tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakir-

jat. 

Opiskelijalla ja alaikäisen opiskelijan huoltajalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja 

hänestä on kertomuksiin ja rekistereihin merkitty ja kenelle tietoja on luovutettu. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli jäsentää, selkiyttää ja kehittää opiskeluhuollon toimin-

taprosessia uuden opiskelijahuoltolain mukaiseksi. Tavoitteeseen pääseminen edellytti 

vastausten löytämistä tutkimuskysymyksiin, jotka olivat: 

1. Miten uusi opiskelijahuoltolaki muuttaa opiskeluhuollon toimintaa? 

2. Millainen on Kouvolan seudun ammattiopiston opiskeluhuollon toimintapro-

sessi? 

Vastauksen löytyminen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen edellytti oppilas- ja 

opiskelijahuoltolakiin perusteellista perehtymistä ja sen tulkinnan kirjoittamista opin-

näytetyöhön. Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin kuvaamalla auki kirjallisesti 

sekä prosessikuvauksien avulla opiskeluhuollon toiminta opiskelijahuoltolain mukaan. 

Opinnäytetyön aihe, opiskeluhuollon kehittäminen vaatii kuitenkin kaikkien toimijoi-

den osallistumista. Kyseessä on koko työyhteisön muutosprosessi. Uuden opiskelu-

huollon toimintaohjeistuksen omaksuminen ja käyttöönotto vaatii aikaa sekä luopu-

mista vanhoista työn tekemisen rutiineista ja käytännöistä. Kehittämisessä keskeisessä 

roolissa on ryhmänohjaajan merkitys opiskelijan tuen tarpeen huomioimisessa. Opis-

keluhuollon toimintaohjeistuksessa luotiin jaksopalaveri käytäntö.  Jaksopalaverin teh-

tävänä on toimia ryhmänohjaajan ja opettajien työn tukena. Tavoitteena on opiskeli-

joiden opintojen etenemisen varmistaminen ja tuen tarpeen havaitseminen riittävän 

ajoissa. 

Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa ollut Konun koulun hyvinvointimalli on luotu 

jo vuonna 2002, mutta se on yhä ajankohtainen tänä päivänä. Tavoitteena opiskelija-

huoltolaissa on hyvinvoiva opiskeluyhteisö, kuten myös Konu vuonna 2002 painotti 

hyvinvointia koulussa. Opiskelijoiden hyvinvointi vaikuttaa olennaisesti opiskelun ta-

voitteiden toteutumiseen.  

Opiskelijahuoltolain mukaan pääpaino on yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Hyvin-

voivassa opiskeluyhteisössä vallitsee luottamus ja avoimuus, jokainen tuntee kuulu-

vansa opiskeluyhteisöön ja kokee tulevansa kuulluksi. Koulu on nuorten hyvinvointiin 
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vaikuttavana keskeinen tekijä. Yhteisöllistä hyvinvointia on mahdollista vahvistaa 

suunnitelmallisin toimenpitein. (Hallituksen esitys eduskunnalle 2013, 47–48.)  

Yhteisöllisten toimintojen kehittäminen vaatii koko työyhteisön panostamista asiaan. 

Hyvinvoiva opiskeluyhteisö on mittava tavoite. Yhdeksi haasteeksi mielestäni nousee 

se, että yhteisöllisyys käsitetään eri tavoilla. Yhteisöllisyys korostuu opiskelijahuolto-

laissa, mutta miten se näkyy käytännössä? 

Opiskelijahuoltolain toimeenpanon aika on ollut riittämätön, sillä laki on hyväksytty 

30.12.2013 ja laki astui voimaan 1.8.2014. Lain mukainen opiskeluhuollon toimeen-

paneminen, suunnittelu ja valmistelu vaativat aikaa. Lain myötä haasteeksi nousi uu-

den toimintakulttuurin ja -mallin omaksuminen.  

Opiskelijahuoltolaki on pohjautunut hajallaan olleisiin säännöksiin, ei tiettyyn lakiin, 

jota on haluttu uudistaa. Säädöstraditio on puuttunut valmisteltaessa oppilas- ja opis-

kelijahuoltolakia. Ei siis ole ollut mahdollisuutta muuttaa tai parantaa aiempaa lakia, 

kun sitä ei ole ollut. Valmisteltaessa ja säädettäessä oppilas- ja opiskelijahuoltolakia 

on jouduttu lähtemään liikkeelle perin vaikeasti hallittavissa olleesta oikeustilasta. 

(Mahkonen 2014.) 

Riskinä on opiskelijahuoltolain vaikeaselkoisuus. Mahkonen (2014) toteaa, että sää-

dös- ja säännösviittaukset tekevät laista vaikeaselkoisen, säädösviittauksia on 15 eri 

lakiin, mikä siirtää vastuuta lukijalle. Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin joudutaan to-

dennäköisesti lisäämään uusia pykäliä, hieman samaan tapaan kuin lastensuojelulaissa 

on tehty. 

Opinnäytetyössä luotu toimintaohjeistuksen kehittäminen opiskelijahuoltolain mukaan 

loi jatkotyöskentelylle ja kehittämistyölle hyvän pohjan. Toimintatutkimuksen omi-

nainen piirre toteutui, sillä työkäytäntöjen kehittäminen on jatkuvaa ja ensimmäinen 

toteutusvaihe on käytännössä alku jatkuvalle kehittämistyölle. Muutos on aina myös 

mahdollisuus ja tie opiskeluhuollon kehittämiseen. 
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Tulevaisuuden kehittämiskohteena oppilaitoksessa on ennaltaehkäisevään työhön pa-

nostaminen entistä enemmän, jotta ”tulipalojen sammuttamiseen” arjessa ei menisi 

niin paljon aikaa ja resursseja. Tämä on myös opiskelijahuoltolain keskeisenä tavoit-

teena, opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen opiskeluhuoltoa vahvistamalla sekä 

varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn avulla.  

Toiminnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön ja opiskelijoiden tar-

vitsemien tukitoimien antaminen jo koulussa matalan kynnyksen palveluna on tärkeää, 

jotta voidaan vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta ja lastensuojeluasiakkuuksi-

en määrää. (Hallituksen esitys eduskunnalle 2013, 32–33.) 

Opiskelijahuoltolain todellisten vaikutusten arviointi edellyttää pitkäkestoista seuran-

taa, sillä monessa kunnassa lain toimeenpanon suunnitelmat ovat vasta valmistuneet. 

Jatkotutkimus aiheena voisi olla toimintatutkimuksena toteutettu arviointitutkimus nyt 

luodun toimintaohjeistuksen toimivuudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

(1287/2013) mukaan, kun toimintaohjeistus on ollut käytössä vähintään kokonaisen 

lukuvuoden.  

9 ARVIOINTIA TOIMINTATUTKIMUKSESTA 

Toimintatutkimuksen prosessiluonteisuus luo oman sävynsä sen luotettavuuden tar-

kasteluun. Perinteisen reliabiliteettikäsitteen mukaan tutkimusmittauksissa esiintynyt 

vaihtelu nähdään yleensä ongelmallisena. Toimintatutkimuksessa tutkija voidaan näh-

dä eräänlaisena aineistonkeruun välineenä ja tutkimusprosessin edetessä tutkijan nä-

kemys ja tulkinta kehittyvät. Aineistonkeruuseen liittyvä vaihtelu kuuluu kehityspro-

sessin luonteeseen. Myös tutkittavan ilmiön muuttuvat ominaispiirteet edellyttävät 

tutkimusprosessin joustavaa muuntumista tutkimuskohteen mukaiseksi. (Kiviniemi 

1999, 78–79.) 

Toimintatutkimus on keino saada aikaan muutosta. Oman työn kehittäminen alkaa ref-

lektoimalla ja pohdiskelemalla omia käytännön kokemuksia. Opinnäytetyöni aihee-

seen perehtyminen ja tutkimusprosessin toteuttaminen kehittivät asiantuntijuuttani ja 

ammatillista kasvuani. Tähän sisältyy myös ajatus siitä, että työntekijän kehittyminen 

jatkuu koko uran ajan ja koulutus antaa ainoastaan edellytykset sitoutua tällaiseen jat-

kuvaan ammatilliseen kasvuun. (Syrjälä ym. 1995, 35.) 
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Kuula (1999, 224–226) toteaa, että tutkimusekonomisesti toimintatutkimus on raskas 

ja työläs tapa tehdä tutkimusta. Keskustelut, joihin tutkimuksella ja muutoksella täh-

dätään vievät paljon aikaa ja voimia. Tutkimusprosessin työläyttä kuvaa hyvin sitä 

kohtaan esitetty kritiikki, jonka mukaan toimintatutkimus on pitkällistä toiminnassaan, 

mutta lyhyttä tutkimuksessa. Toimintatutkimus on menetelmä, jossa asetelmat sosiaa-

lisessa todellisuudessa muuttuvat koko ajan ja tutkittavaa materiaalia tulee koko ajan 

lisää. 

Usein tilanteissa, joissa pitäisi luopua vanhoista työn tekemisen rutiineista ja käytän-

nöistä herää myös muutosvastarintaa. Opiskelijahuoltolain juridiset pykälät ja arkipäi-

vän toiminta eivät aina kohtaa toisiaan. Sanonta ” iso laiva kääntyy hitaasti" kuvastaa 

mielestäni hyvin nykyistä tilannetta. 

Tutkimusongelman ratkaiseminen ei myöskään ole yksiselitteistä ja helppoa. On hyvä 

myös muistaa, että kaikkia ongelmia ei voida ratkaista, eikä tulevaisuutta voi ennus-

taa. Kukaan ei valitettavasti ole vielä keksinyt idioottivarmaa ongelmanratkaisumene-

telmää tai innovaatioiden kehittämismekanismia – aina jää mahdollisuus ennakoimat-

tomalle sattumalle. (Kananen 2009, 31.) 
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