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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi oppilas- ja opiskelijahuoltolakia, terveydenhuoltolakia,
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettua lakia, sosiaalihuoltolakia sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia. Esitykset
ovat osa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta, jossa opiskelijahuollon palvelut siirtyvät
kuntien järjestämisvastuulta hyvinvointialueille vuonna 2023
Lausuntopalaute ja muutosesitykset
AMKE pitää positiivisena, että lausuntokierroksen palautteen perusteella oppilas- ja
opiskeluhuoltolain 16 §:n muutosehdotuksesta yhteydenoton suostumusperustaisuudesta
luovuttiin ja säännös pidettäisiin pääosin nykytilan mukaisena.
Toiseksi AMKE on tyytyväinen, että opiskeluhuoltopalvelujen valtakunnalliseen ohjausvastuu
säilyy Opetushallituksen ja Työ- ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisenä.
Kolmanneksi AMKE pitää hyvänä, että alueellisten yhteistyöryhmien koollekutsujana toimii
hyvinvointialue. AMKE muistuttaa, että kaikkien eri koulutusalojen edustus tulee olla mukana
yhteistyöryhmässä. Kunnat ovat pieni vähemmistö ammatillisen koulutuksen järjestäjissä, koska
suurin osa on koulutuskuntayhtymiä tai yksityisoikeudellisia järjestäjiä.
14 a § Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä
”Hyvinvointialueen on yhdessä alueensa kuntien kanssa muodostettava alueellinen
opiskeluhuollon yhteistyöryhmä (yhteistyöryhmä). Jos hyvinvointialueen alueella on kunnan
lisäksi muita koulutuksen järjestäjiä, heidän tulee olla edustettuina yhteistyöryhmässä.”
Säädöskohdan ilmaisu on epäselvä ja sitä tulee tarkentaa. Ensimmäiseksi nykyisin kaikilla
hyvinvointialueiden toimialueella toimii muita koulutuksen järjestäjiä kuin kuntia. Näitä ovat
esimerkiksi kuntayhtymät ja yksityisoikeudelliset koulutuksen järjestäjät.
Toiseksi epäselväksi jää myös tarkoitetaanko kohdassa jokaista alueen koulutuksen järjestäjää.
Monilla alueilla koulutuksen järjestäjiä on todella paljon. Esimerkiksi Helsinki on 14 ammatillisen
koulutuksen järjestäjän kotipaikka, minkä lisäksi alueella toimii muitakin järjestäjiä. On
mahdotonta, että jokainen niistä olisi edustettuna yhteistyöryhmässä.
AMKE ehdottaa kohtaa tarkennetaan niin, että hyvinvointialueen yhteistyöryhmässä tulee olla
kuntien lisäksi riittävä edustus eri koulutusasteilta sekä julkishallinnollisista ja
yksityisoikeudellisista koulutuksen järjestäjistä.
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LAUSUNTO
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutosehdotus
AMKE esittää, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 luku Yleiset säännökset 1 § Lain soveltamisala
1 momenttiin lisätään viittaus elokuun alussa voimaan tulevaan lakiin tutkintokoulutukseen
valmentavasta koulutuksesta (1215/2020) (ns. TUVA-laki). Säädösehdotus:
Tässä laissa säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetussa opetuksessa olevan
oppilaan, sekä valmentavassa tutkintokoulutuksessa (1215/2020), lukiolaissa (629/1998) ja
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetussa koulutuksessa
olevan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon.
Muutos selkiyttäisi oppilas- ja opiskeluhuoltolain soveltamisalaa, vaikka TUVA-lain 26 §
velvoittaakin oppilas- ja opiskelijahuollon noudattamiseen koulutuksen toimintalain, esimerkiksi
laki ammatillisesta koulutuksesta, mukaisesti.
Toimenpanon seuranta
AMKE toivoo, että valiokunta edellyttää uudistuksen vaikutuksien seurantaa ja arviointia, jotta
mahdollisiin toimeenpanon ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti. Huomiota tulee kiinnittää
vaativan erityisen tuen ja erityisen tuen opiskelijoiden palveluihin.
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