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Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja 

oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden

• Eri kouluasteiden välillä on eroja hyvinvoinnissa

-esim. kouluterveyskysely, TEAviisari

• Opiskeluhuollolla on tärkeä tehtävä hyvinvointierojen 

kaventamisessa

• Perusopetuslain mukaiset oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

kolme tasoa – kolmiportainen tuki

• Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

-palvelut uudistetaan siten, että ne vastaavat nykyistä 

paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita

• Lapsistrategian valmistelu käynnistetty 
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LAPEn siltaustoimet 2019

o Muutosagentit (19 htv) (yhdyspintatyön, uuden 
toimintakulttuurin ja palvelukokonaisuuksien kehittämistyön 
juurruttamisen tukena; LAPE akatemioiden organisointi 
alueellisesti)

o Erillistuki kuntien suuntaan yhdyspintatyön vahvistamiseksi 
(6htv, kunta-agentti viiteen suureen kaupunkiin +  1htv/OPH)

o Yhdyspintatyön toimeenpano
• LAPE-Akatemioiden suunnittelu ja toimeenpano kansallisesti

• Lapsistrategian valmistelun käynnistäminen (valmistelu  toteutetaan LAPEsta
erillisenä hankkeena)

o Lastensuojelun ja sen tarpeen vähentämisen ratkaisut Aulikki 
Kananojan selvitystyön pohjalta

• mm. lastensuojelun tiimimallin koulutusten jatkaminen 2018 j a 2019 

o Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma –jatkotyö (Yksi lapsi, yksi 
tilannekuva –työryhmän työnä)

o Kansallisen tason henkilöstöresurssi (lapsi- ja perhestrategia, 
yhteys sote-maku valmisteluun kansallisesti, valtavirtaistus 
STM-OKM ssä, yhdyspintatyön johtaminen ja koordinaatio, tuki 
kunta-maakuntayhteistyölle sekä lapsilähtöisten 
palvelukokonaisuuksien kehittämistyön  juurruttamiselle)

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Erityisopetuksen kehittämisen arviointi: 
Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: 

tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet

• Tutkimushankeen toteutti konsortio, johon kuuluvat Tampereen yliopisto 
ja Helsingin yliopisto. Julkistaminen 27.9.2018

• Päätavoitteina oli selvittää:

• miten lapsen tai oppilaan oikeus tukeen toteutuu varhaiskasvatuksessa 
sekä esi- ja perusopetuksessa mukaan lukien vaikutukset toisen asteen 
koulutukseen pääsyyn

• millainen merkitys tuen toteutuspaikalla on oppilaan oppimiseen ja 
oppimisasenteisiin

• miten valtionosuusjärjestelmän muutos näkyy tuen toteutumisessa.

• Hankkeen osatutkimusten tavoitteet:

-Alueellisten erojen selvittäminen

-Tuen toteutuspaikan merkitys

-Erityistä tukea saaneiden oppilaiden sijoittuminen toisen asteen 
opintoihin

-Valtionosuusjärjestelmän muutoksen vaikutukset

-Tukijärjestelyt 7
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Ryhmän tehtävänä oli:

- tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa sekä selkiyttää

käsitteistöä aihealueelta

- selvittää yksittäisen tilastovuoden ilman perusopetuksen

päättötodistuksen jääneiden oppilaiden määrä ja tilanne

- selvittää erilaisten poikkeavien opetusjärjestelyiden laajuutta ja

toimintatapoja, jotka liittyvät perusopetuslain 18 §:n mukaisiin

järjestelyihin

- kehittää joustavaa koulupolkua ja sen nivelvaiheita

varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

- selvittää koulukiusaamisen ehkäiseviä toimintatapoja
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VAATIVAN ERITYISEN TUEN KÄSITTEESTÄ

• “Vaativa erityinen tuki” termi otettiin käyttöön vaativan erityisen tuen 

Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteisessä tutkimus- ja 

kehittämishanke VETURIssa 2011-2015

• ”Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja 

kuntoutumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia 

psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta 

tai autismin kirjoa

• Lisäksi tähän ryhmään saattaa kuulua kotiopetuksessa olevia lapsia 

• Osalla lapsista on pidennetty oppivelvollisuus 

• Lisäksi ryhmään saattaa kuulua oppilaita, joilla on perusopetuslain 18 

§:n mukaisia erityisiä opetusjärjestelyjä

• Opetuksen vaativuutta osoittaa myös se, että sen yhteydessä tehdään 

yhteistyötä monen ammattilaisen kesken 
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VIP-ohjaus- ja palveluverkoston 

kehittäminen

Sairaalaopetusyksiköt, Elmeri-koulut, valtion koulukotikoulut,

kunnalliset erityiskoulut, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä

yliopistolliset ja muut erityispedagogiikan tutkimus- ja

koulutusyksiköt luovat alueelliset yhteistyöverkostot, jotka

nimetään VIP-verkostoiksi.

Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä

yhteisalueesta. Näistä verkostoista kehitetään vaativan erityisen

tuen ohjaus- ja palveluverkostoja.
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VIP-verkostoalueet
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Jatkettu oppivelvollisuus - esityksen taustaa

• Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu (Dnro 5002/4/14)

• Lapsiasiavaltuutetun esitys (LAPS/200/2014) opetus- ja 

kulttuuriministeriölle sekä Suomen Kuntaliitolle

• Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnossaan 

(OKM/201/050/2014) esittänyt selvittävänsä osana vaativan 

erityisen tuen kehittämisryhmän työtä mahdolliset 

lainsäädännölliset ja rahoitukselliset keinot, joilla 

oppivelvollisuusiän ylittäneiden nuorten oikeus saada 

perusopetusta voitaisiin turvata.
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Perusopetuslakiin jatkettu 

oppivelvollisuus
• Perusopetuslain 25 §:n säännöstä esitetään muutettavaksi siten, että 

oppivelvollisuuden jatkamista koskeva päätös voidaan tehdä kesken 

oppivelvollisuuden suorittamisen, mikäli vammaisuuden tai sairauden 

vuoksi on ilmeistä, että oppilas ei saavuta perusopetuksen 

päättötodistusta perusopetuslaissa 25 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa 

oppilaalle annetuista tukitoimista huolimatta. Tästä käytetään nimitystä 

jatkettu oppivelvollisuus.

• Lakimuutos laajentaisi yksittäisen oppilaan oppivelvollisuusikää vuodella

ja oppivelvollisuus päättyy sen kevätlukukauden lopussa kun oppilas

täyttää 18 vuotta. Tällöin myös perusopetuslain 4 §:n mukainen kunnan

opetuksen järjestämisvelvollisuus laajenee.

16



Perusopetuslakiin jatkettu oppivelvollisuus

• Muutoksella ei laajennettaisi perusopetuslain 25.1 §:n mukaista

määritelmää oppivelvollisuusikäisyydestä, vaan kunnan

järjestämisvelvollisuus laajenisi yksittäisiin tilanteisiin, joissa oppilas ei ole

saavuttanut perusopetuksen päättötodistusta oppivelvollisuusikäisenä

vamman tai sairauden johdosta.

• Edellyttäisi hallintopäätöstä - oppilaan kotikunta.

• Esityksen oppivelvollisuuden jatkamisesta voisi tehdä 15 vuotta täyttänyt

oppilas itse, oppilasta opettava opettaja, rehtori tai oppilaan huoltaja sekä

tarvittaessa oppilaan muun laillinen edustaja.
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Perusopetuslakiin jatkettu oppivelvollisuus

• Jatkettua oppivelvollisuutta koskeva päätös voitaisiin tehdä vuosiluokilla 7-9.

• Päätöstä ei voisi tehdä, mikäli on ilmeistä ettei oppilas tulisi oppivelvollisuuden

jatkamisesta huolimatta saavuttamaan perusopetuksen päättötodistusta.

Tällöin oppilas tulee ohjata oppilaan etu huomioiden,

tarkoituksenmukaisimpaan koulutukseen, esimerkiksi aikuisten

perusopetukseen tai valmistavaan opetukseen.

• Työryhmän arvion mukaan kyse on 50-150 yläluokkalaisesta. Heillä usein

sairaalaopetuskytkentä.
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Selvitys Eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

toimeenpanosta

• Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014.

Hyväksyessään oppilas- ja opiskelijahuoltolain eduskunta edellytti

vastauksessaan (EV 218/2013 vp) kyseisen lain toimeenpanon arviointia.

Eduskunta antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle seurantatehtävän

uudistuksen vaikutuksista opiskeluhuollon vaikuttavuuteen,

tehostumiseen, palvelujen saatavuuteen ja henkilöstön riittävyyteen eri

puolilla maata.

• Lain mukaiset toimintatavat eivät ole vielä juurtuneet koulu- ja

oppilaitosyhteisöissä kattavasti. Haasteena on opetushenkilöstön

opiskeluhuollollisen tietämyksen puute sekä kaikkia opiskeluhuollon

toimijoita koskeva lain soveltamisohjeiden huono tuntemus.
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• Opiskeluhuoltopalveluiden tiedottamisessa opiskelijoille on

parannettavaa.

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämä toimintakulttuurin muutos

opiskeluhuollossa on käynnistynyt, mutta pysyvä ja kattava muutos

saavutetaan vasta pidemmän ajan kuluessa. Esimerkiksi Kansallisen

koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tekemän arvioinnin aikaan

keväällä 2017 oppilas- ja opiskelijahuoltolaki oli ollut voimassa vain noin

2,5 vuotta.

 Opiskeluhuoltoryhmien organisoimisessa on eroja ja oppilaiden ja

opiskelijoiden edustus on harvinaista

 Opiskeluhuoltoryhmät kokoontuvat vaihtelevalla tiheydellä ja osa niin

harvoin, että ryhmälle säädettyjen tehtävien hoitaminen voi käytännössä

olla haasteellista

 Opiskeluhuoltopalvelut ovat tehostuneet opiskeluhuollon ohjausryhmien

näkemänä
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 Oppilaat ja opiskelijat eivät tiedä riittävästi palveluista, tiedottamisessa

parannettavaa

 Opiskeluhuoltopalvelut saadaan pääsääntöisesti määräajassa

 Koulupsykologeja on palkattu lain myötä lisää - silti alueellisesti on vajetta

 Psykologi- ja kuraattoripalvelut on järjestetty hallintokunnittain kirjavasti -

kaikissa kouluissa niitä ei ole

 Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon käytetty aika on hieman lisääntynyt,

edellyttää vahvistamista

 Opiskeluhuollon rekistereiden yhtenevyydessä ja käytänteissä

kehittämistä

 Painopisteen siirtoa korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisevään

toimintaan jatkettava
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KIITOS KAIKILLE JA HYVÄÄ KESÄN 

JATKOA!
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