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Opiskeluhuollon 
perusrakenteet

OPISKELUHUOLLON
SUUNNITELMIA

OPISKELUHUOLLON RYHMIÄ
(monialaisia)

KUNTA
Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma

Paikallinen opetussuunnitelma

Opiskeluhuollon käsikirja

Opiskeluhuollon ohjausryhmä
 Aidosti poikkihallinnollinen SI – SO – TE
 Aktiivinen ohjaus- ja kehittämisote
 Konkreettinen ja suunnitelmallinen 

toimintastrategia ja –tapa
 Hyvinvointityön vaik.arvioinnissa sekä työn 

kohdentamisessa TIEDOLLA JOHTAMINEN
(THL, TEAviisari, SOTKAnet, LTH (> 4-v.), OPH, nuoriso-
barometrit, Tilastokeskus, oma tietotuotanto, muu) 

OPPILAITOS
Oppilaitoskohtainen 
opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuollon vuosisuunnitelma

Opiskeluhuoltoryhmä (tai muu tehtävään 
soveltuva monialainen oppilaitoskohtainen ryhmä)
 Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö sekä kasvu- ja 

oppimisympäristön kehittäminen
 yhteisöllinen opiskeluhuolto

OPISKELIJA
Opiskeluhuoltokertomus Monialainen asiantuntijaryhmä
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KETÄ VARTEN ME – SISOTE henkilöstö –

OLEMME OLEMASSA / TEEMME TYÖTÄMME?
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KOULU/ 

REHTORI/ 

OPETTAJAT/

OH-henkilöstö

KUNNAN 

KOULUALUEET
(1-5; huomioon 

VAKA, PK, II aste)

YS- JA 

KUNTATASO +

OH-

ohjausryhmä

(si-so-te)

TUKI

TUKI

O-P-P-I-L-A-A-T

TUKI

CC fair use: fotoshumor.com
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LOS - YK:n lapsen 

oikeuksien sopimus

ollut voimassa 28 vuotta

Suojelu

Protection

Palvelut ja toimeentulo

”Riittävä osuus yhteisistä 

voimavaroista”

Provision

Osallistuminen

Participation

Kari Lehtola

Aina tämä 

kysymys edellä:

Mikä on 

LAPSEN

ETU ja 

OIKEUS?
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Voitaisiinko myös Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja 

Keski-Suomesta tehdä LAPSIYSTÄVÄLLISIÄ MAAKUNTIA?

- mm. Etelä-Karjala ja Päijät-Häme ovat jo tällaisia pilottimaakuntia!
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Lastensuojelulaki (2007)

- Korostuu ennaltaehkäisevä lastensuojelu (vrt. uusi oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki > voimaan 1.8.2014): 

• Edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia  
(3 §).

- Lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon 
lapsen etu (4 §).

- Lasta tai nuorta koskevaa päätöstä tehtäessä on kiinnitettävä erityistä
huomiota lapsen tai nuoren mielipiteeseen ja toivomukseen (5 §).

- Kunnan on edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava
kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä (7 §).

Huomaa myös uusi NUORISOLAKI (2016) 2 §: … edistettävä nuorten 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista... 
parannettava nuorten kasvu- ja elinoloja. Taattava osallisuus.

- Kunnan laadittava lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma kerran 4 
vuodessa. Se on otettava huomioon joka vuosi talousarviota ja –
suunnitelmaa laadittaessa (12 §).
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Kuntalaki (2015)

1 §: Kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja 
kestävää kehitystä alueellaan.

7 §: Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille 

laissa säädetyt tehtävät.

> huolehdittava palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta (8 §)

> voi tuottaa itse, yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai 

hankkia palvelut muualta (9 §)

AINA LAPSILÄHTÖISESTI – ei organisaatio 

tai esim. koulurakennus edellä, vaan LAPSI EDELLÄ

 Valtio valvoo kuntien toimintaa 

aluehallintovirastojen kautta (10 §).
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Perusopetuslaki (1998) 

2 §: Opetuksen tulee edistää sivistystä ja 

tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä 
osallistua koulutukseen. - -

On turvattava riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan 
alueella. (vrt. perustuslaki: ehdoton syrjintäkielto esim. riippumatta oppilaan 
asuinpaikasta; vrt. termi ”LÄHIKOULU”)

3 §: Opetus järjestettävä ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, 
että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Tulee olla 
yhteistyössä kotien kanssa.

15-18 §: OPS + 3-portainen tuki + erityiset opetusjärjestelyt

30 §: Oikeus saada OPSn mukaista opetusta ja riittävää tukea heti
tuen tarpeen ilmetessä

31 §: OPPILASHUOLTO > oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (2013)
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29 §: OPETUKSEEN OSALLISTUVALLA ON OIKEUS 
TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN.

> Opiskeluympäristön tulee olla turvallinen niin fyysisesti, psyykkisesti kuin 

sosiaalisestikin.

> 29 § asettaa opetuksen järjestäjälle kokonaisvastuun 
oppilaiden kaikkinaisesta turvallisuudesta (koskee myös 
koulukuljetuksia; tietyin edellytyksin myös koulumatkoja).

Opetuksen järjestäjän edustajat (so. koulun tai hallinnon edustajat) 
toimivat virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, jos toimenpiteet eivät 

edistä OPPILAAN TERVETTÄ KASVUA TAI 

HYVÄÄ OPPIMISTA. 

(so. koulun perustehtävä)

> perusopetuksessa siis myös koulukuljetukset ovat osa koulun   
toimintaa > kuljetukset on järjestettävä hyväksyttyjen 
kasvatustavoitteiden mukaisesti
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Varhaiskasvatus – tärkein ja tehokkain vaihe       
kasvun ja oppimisvalmiuksien tukemisessa/korjaamisessa

 - Suomalainen päivähoito koostuu hoidosta, kasvatuksesta, ja 
opetuksesta, jotka tukevat lapsen tasapainoista kasvua, 
kehitystä ja oppimista.

 Varhaiskasvatuslaki (2014; voimaan 1.8.2015)

> varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016; VASUt
käyttöön 1.8.2017; sis. mm. henk.koht. varh.kasv.suunnitelman)

> Monet oppimisvaikeuksia aiheuttavat tekijät voidaan tunnistaa jo 
päivähoidossa tai esiopetuksen aikana. Mitä aikaisemmin oppilas saa 
tukea, sitä paremmin vältetään vaikeuksien lisääntyminen ja 
kasautuminen. On myös tärkeää turvata tuen saumaton jatkuminen 
lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen, esiopetuksesta kouluun 
ja koulunkäynnin eri vaiheissa… ehyt kasvu- ja oppimispolku.

 Lapsen (lapsiperheen) polku alkaa NEUVOLASTA > alkakoon 
myös lapsen kasvua tukeva YHTEISTYÖ sieltä
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä

Lastensuojelun keskusliiton julkaisu 2012:

”Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät”:

Korjaava hyvinvointityö on kymmenen (10) 

kertaa kalliimpaa kuin 

ennaltaehkäisevä hyvinvointityö.

 Esimerkiksi jos päihde- ja rikoskierteeseen ajautunutta poikaa pystyttäisiin auttamaan lastensuojelutarpeen 

selvityksen jälkeen erityisnuorisotyön, päihdepsykiatrisen poliklinikan ja koulun yhteistyön avulla, maksaisi se 

200 - 5 500 euroa. 

 Kriisiytynyt tilanne, joka johtaa kiireelliseen sijoitukseen ja huostaanottoon nostaa kustannukset 

moninkertaisiksi. Vuoden sijoituksen jälkeen kustannukset olisivat jo 159 000 euroa.

 Vertaamalla vaihtoehtoisten palvelupolkujen kustannuksia, voidaan nähdä kuinka suuriksi kustannukset 

muodostuvat, jos ongelmien ennusmerkkejä ei tunnisteta ja tukea anneta silloin, kun se olisi 

kustannuksiltaan maltillista. 
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LAPSILÄHTÖINEN SEKÄ LAADUKAS JA KOHTUULLISESTI 

KAIKKIEN LASTEN SAAVUTETTAVISSA OLEVA LÄHIKOULU JA 

TUKI ON ENNALTAEHKÄISEVÄÄ HYVINVOINTITYÖTÄ 

TUOTTAVIMMILLAAN



Rahanäkökulma mitä ihmisille – lapsille – aiheutettujen ongelmien 
korjaaminen merkitsee… muutamia esimerkkejä:

• yksi hoitopäivä lasten ja nuorten psykiatrisella osastolla… 720 €/ hoitovuorokausi

> yksi 3 viikon hoitojakso 14 860 €

> mielenterveydeltään häiriintyneen lapsen hoito- ja lääkekulut ovat runsaat 1 000 000 €,   

kun psykiatrisia hoitoja on 10 vuotta.

• 1 syrjäytynyt nuori hoitokodissa = 100 000/ vuosi

> Kriminalisoituneen lapsen 5 vuoden koulukoti ja 10 vuoden vankilajaksot maksavat n. 1 milj. €

> Käytöshäiriöiset maksavat yhteiskunnalle  10 kertaa enemmän kuin ei-käytöshäiriöiset

> Kuntien huostaanottokustannukset ovat nousseet yli 800 M€ (vrt. VO amm.koul. = n. 800 M€)

• 1 syrjäytynyt yhteiskunnalle kaikkinensa = yli 1 000 000 €

MUTTA: Koulutus investointina (verifioidut kansainväl. tutk.)

1 $ >  2 $    - lyhytaikainen varma tuotto-odotus

1 $ >  17 $  - pitkäaikainen varma tuotto-odotus

Nähdään, mitä helposti käy, kun talouselämässä päästetään välinearvot sekoittamaan inhimilliset 
päämäärät – Väärät säästöt tulevat kalliiksi – niin taloudellisestikin kuin inhimillisestikin.
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Poisopittavaa opiskeluhuoltoryhmän työskentelyssä

Opiskeluhuoltoryhmä EI
• Kokoonnu kerran lukukaudessa 

• Käsittele yksittäistä opiskelijaa koskevaa opiskeluhuollollista asiaa (edes 
suostumuksella)

• Käsittele opiskelijan pedagogisen tuen arviointiin tai järjestämiseen 
liittyviä asioita

• Koordinoi monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyä 
opiskelijakohtaisesti

• Koordinoi opiskeluhuollon palveluiden tekemää asiakastyötä

• Käy läpi luokkia opiskelijakohtaisesti

• Unohda kokoonpanostaan opiskelijoita ja vanhempia
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Yhteisöllinen työ kuuluu koulun rakenteisiin ja 
arkeen
• Johtokunta

• Johtoryhmä/ -tiimi

• Koulun muut tiimit (opettajien tiimit, luokkatasotiimit, ainetiimit, jne.)

• Työryhmät / kehittämisryhmät

• Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

• Kriisiryhmä

• Oppilaskunnan hallitus

• Vanhempainyhdistys

• Ja niin edelleen….
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VIP-verkoston 

toiminta-alueet 

mukailevat 

kaatuneen sote-

uudistuksen 

yhteistyöalueita.

/ Kartan tekninen toteutus Laura 

Pursiainen.
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VIP-verkoston ja LAPE-muutosohjelman

yhteistyö (liittyy myös kehittämisehdotus 8)

LAPEssa tavoitteena on perustaa viidelle 

sote-alueelle verkostorakenteiset lasten, 

nuorten ja perheiden palveluiden osaamis-

ja tukikeskukset.
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Y H D E S S Ä !

- Pro Lapsi

Kari Lehtola

opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto

kari.lehtola@avi.fi , puh. 040 505 0740, www.avi.fi/ita
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