
  

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 



 Opiskeluhuoltoa toteutetaan 
 

o ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana 
yhteisöllisenä opiskeluhuoltona 

 

o yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: 

• opiskeluterveydenhuollon palvelut 

• psykologi- ja kuraattoripalvelut  

• monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 

 

 

 

 



 Opiskelijalla on oikeus keskustella psykologin tai kuraattorin kanssa 
sekä saada riittävä tuki ja ohjaus 
o viimeistään seitsemäntenä työpäivänä pyynnöstä 
o kiireellisessä tapauksessa samana tai seuraavana työpäivänä 
 

 Opiskelijakuraattori Päivi Valkeapää 
o tavattavissa maanantaisin C-siivessä terveydenhoitajan huoneessa ja 

tiistaisin B-siiven opettajien työtilassa.  
yhteydenotto Wilman kautta, puhelimella tai käymällä paikan päällä 

 
 Opiskelijapsykologi Kati Peltonen 

o ajanvaraus opiskeluhuoltohenkilöstön kautta 
 

o yksilötapaamiset kirjataan asiakaskertomukseen 



 Terveydenhoitaja Tarja Tauriainen  
o on tavattavissa ti-to klo 8-15 ja pe klo 8-13  ajanvarauksella C-siivessä 

o vastaanotto ilman ajanvarausta ti-pe klo 11-12 

o yhteyttä voi ottaa käymällä vastaanotolla, puhelimella 040 7238656 tai 
Wilman välityksellä.  

 

 Koululääkäri Elena Ukkonen 
o tekee terveystarkastuksia syksyllä ja keväällä kutsuntatarkastuksia     

pe klo 8.30-12  

 

 

 

 



 Oppilaitoksen työntekijän tulee ilmoittaa opiskeluhuollon kuraattorille tai 
psykologille opiskelijan tuen tarve opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai 
psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi  

 

o yhdessä opiskelijan kanssa tai 

o jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, opiskelijalle on 
annettava tieto yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella 
yhteydenottoon liittyvistä syistä 

  
o opiskelijan huoltajalle on annettava tieto yhteydenotosta muut lait 

huomioiden 



 Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava 
huomioon häntä koskevissa ratkaisuissa 

 

 Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huoltajaansa  
o osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn   

o antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja, jollei se ole 
selvästi hänen etunsa vastaista 

 

 Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä 
opiskeluhuollon palveluja 



 Kootaan tapauskohtaisesti opiskelijan suostumuksella 

 

 Yksittäisen opiskelijan asian käsittelyyn osallistuvat vain ne, 
joiden opiskeluhuoltoon liittyviin tehtäviin käsiteltävä asia 
välittömästi kuuluu 
o opiskelijan suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua 

tarvittavia opiskelijahuollon jäseniä, yhteistyötahoja tai opiskelijan 
läheisiä 

 

 Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön 
 

o välttämättömät tiedot kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen  

 



 Yksilöllistä opiskeluhuoltoa ohjaa luottamuksellisuus sekä 
tietojen saantia ja salassapitoa koskevat säädökset 

 

 Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja 
toteuttamiseen osallistuvilla on oikeus 
salassapitovelvollisuuden estämättä  
o saada toisiltaan sekä  

o luovuttaa toisilleen välttämättömät tiedot yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi 

 


