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Laki
oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 1 ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat

osaksi laissa 886/2017, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan:
1) perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetussa opetuksessa;
2) lukiolaissa (714/2018) tarkoitetussa koulutuksessa;
3) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetussa perustutkin-

tokoulutuksessa sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa;
4) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa (1215/2020) tar-

koitetussa koulutuksessa;
5) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa tarkoitetussa koulutuk-

sessa ja oppivelvollisuuslain (1214/2020) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa.
Tätä lakia ei sovelleta:
1) perusopetuslaissa tarkoitettuun aamu- ja iltapäivätoimintaan;
2) perusopetuslain 46 §:n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen;
3) lukiolain 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun opiskelijaan eikä sellaiseen

opiskelijaan, joka suorittaa lukio-opintoja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman
mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, tätä lakia sovelletaan oppivelvollisuuslais-
sa tarkoitettuun oppivelvolliseen, joka suorittaa lukio-opintoja aikuisten opetussuunnitel-
man mukaisesti. Lisäksi lakia sovelletaan oppivelvolliseen, joka opiskelee ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ammattitutkintokoulutukses-
sa.

Mitä tässä laissa säädetään opiskelijasta, koulutuksen järjestäjästä ja oppilaitoksesta,
koskee myös perusopetuslaissa tarkoitettua oppilasta, opetuksen järjestäjää ja koulua.

9 §

Järjestämisvastuu

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen tai ammatillises-
ta koulutuksesta annetun lain 99 §:n 1 momentissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän
päätökseen perustuva opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on
järjestettävä opiskeluhuolto yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opis-
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keluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiskeluhuollos-
ta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen
järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista
koulutusta sekä 1 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua koulutusta antavien oppilaitos-
ten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on vel-
vollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulu-
tuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä
palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan. Oppilai-
toksen sijaintikunta voi tukea koulutuksen järjestäjää psykologi- ja kuraattoripalvelujen
järjestämisessä. Ulkomailla sijaitseva koulutuksen järjestäjä vastaa psykologi- ja kuraat-
toripalvelujen järjestämisestä omille opiskelijoilleen.

Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä
terveydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti.

Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai
koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalle maksu-
tonta lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021. Sen 1 §:n 1 momentin 4 kohta tulee

kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2022.
Ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen sovelletaan 31 päivään heinä-

kuuta 2022 tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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