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Asia:  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen 

liittyviksi laeiksi HE 74/2022; Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n asiantuntijalausunto. 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto. 
Olemme keskittyneet lausunnossamme oppilaita ja opiskelijoita sekä opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjiä (opiskeluhuolto) koskeviin kysymyksiin. 

 

 
Terveydenhoitajan ja lääkärin tavoitettavuus koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 

OAJ pitää tarpeellisena oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 17 §:n 2 
momentin täsmentämistä siten, että opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada 
arkipäivisin virka-aikana saman päivän aikana yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. 
Esityksen ilmaus on selkeä ja siinä ei ole toisinymmärryksen mahdollisuutta. 

Vastuu oppijasta on kirjattava sekä terveydenhuoltolakiin että oppilas- ja 
opiskelijahuoltolakiin samalla tavalla 

Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että järjestämisvastuuta muutettaessa otetaan kantaa 
siihen, kenen vastuulla oppivelvollinen on silloin, kun hän on opiskeluhuollon 
palveluiden piirissä ja poissa opetuksesta. Vastuukysymys ei voi olla epäselvä ja 
vastuukysymys tulee olla määriteltynä terveydenhuoltolaissa ja oppilas- ja 
opiskeluhuoltolaissa samalla tavalla. 

Esitämme, että sivistysvaliokunta esittää, että oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain 9 §:ään lisätään momentti, jonka mukaan: 
Hyvinvointialue vastaa oppilaasta, joka on asiakkaana opiskeluhuollon 
psykologi- ja kuraattoripalveluissa sekä mahdollisesta 
opiskeluhuoltoon liittyvästä matkasta ja matkasta aiheutuneista 
kohtuullisista kustannuksista, jos matkaa ei ole mahdollista yhdistää 
koulumatkaan. 

 

OAJ myös toivoo, että sivistysvaliokunta esittää, että lakiin lisätään momentti, 
jonka mukaan: Hyvinvointialue opiskeluhuollon järjestäjänä voi anoa 
perusopetuksen oppilaalle vapautusta opetuksesta opiskeluhuollon psykologin ja 
kuraattoripalveluiden ajalle silloin, kun oppilaan huoltajalle ei oppilaan pyynnöstä 
kerrota oppilaan osallistumisesta näihin palveluihin. 
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Perusopetuksesta oppilas voi olla poissa opetuksesta vain, jos hänelle on 
myönnetty lupa. Hän tarvitsee luvan poissaololle osallistuakseen opiskeluhuollon 
palveluihin koulupäivän aikana. Silloin, jos oppilas ei halua huoltajansa tietävän 
käynneistä opiskeluhuollonpalveluissa, on opiskeluhuollonpalveluilla oltava oikeus 
anoa lupaa oppilaan poissaololle huoltajan sijaan.  

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 

 

Nina Lahtinen 
va. koulutusjohtaja 
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