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PÄÄLÖYDÖKSET 
• Opiskeluhuoltopalvelujen näkö-

kulmasta opiskelijoiden tuen tar-

peet ja monet yksittäiset ongel-

mat ovat edelleen kasvaneet lu-

kuvuoden 2021–2022 aikana.  

• Kaksi kolmasosaa (64–72 %) opis-

keluhuoltopalvelujen ammattilai-

sista arvioi opiskelijoiden mielen-

terveysongelmien ja poissaolojen 

lisääntyneen keväästä 2021.  

• Opiskelijoiden tukemiseksi oli 

tarvittu monialaista yhteistyötä 

aikaisempaa useammin (62 % sa-

maa tai osittain sama mieltä).  

• Terveydenhoitajista 37 % oli ollut 

noin kuukauden tai enemmän 

siirrettynä muihin tehtäviin luku-

vuoden aikana. 

• Yli puolet (53–60 %) terveydenhoi-

tajista ja kuraattoreista oli pysty-

nyt tarjoamaan opiskelijalle vas-

taanottoajan viikon sisällä.  

• Heikennykset yhteistyötahojen 

palvelujen saatavuudessa koettiin 

suuriksi vielä keväällä 2022. Vas-

taajista 35 % koki lastenpsykiat-

rian ja 47 % nuorisopsykiatrian 

palvelujen saatavuuden selvästi 

heikommaksi kuin ennen ko-

ronaepidemiaa. 
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Oppilaiden ja opiskelijoiden kasvavat ongelmat ja  
koronan heikentämät palvelut edelleen arkea 
opiskeluhuoltopalveluissa – OPA 2022 -seurannan tuloksia 

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää opiskelijan oppimista, psyykkistä ja fyy-

sistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yh-

teisöllisenä ongelmia ehkäisevänä opiskeluhuoltona. Opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuol-

topalveluihin, joihin kuuluvat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä koulu- ja opiskelutervey-

denhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut. Lisäksi opiskeluhuoltoon sisältyy mo-

nialainen työ, jota opiskeluhuoltopalvelut ja opetushenkilöstö tekevät yhdessä opiskelijan 

tukemiseksi. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.) 

Tässä julkaisussa raportoidaan opiskeluhuoltopalvelujen OPA 2022 -seurantakyselyn tulok-

sia opiskelijoiden tuen tarpeista ja koronaepidemian vaikutuksista opiskeluhuoltopalvelui-

hin perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa lukuvuonna 2021–2022. Julkaisussa 

käytetään koulutusasteille yhteisiä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia termejä: opis-

keluhuolto, opiskelija ja oppilaitos. 

Opiskeluhuoltopalvelujen OPA-seurantakyselyllä kerätään tietoa yhteisöllisen ja yksilökoh-

taisen opiskeluhuollon järjestämisestä, toteuttamisesta, yhteistyöstä ja työn edellytyksistä. 

Vuoden 2022 OPA-seurannassa opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisilta tiedusteltiin li-

säksi näkemyksiä opiskelijoiden tuen tarpeista ja ammattilaisten mahdollisuuksista tarjota 

tukea kuluvan lukuvuoden aikana. 

Koronaepidemian vaikutuksia opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskeluhuoltopalveluihin on 

seurattu viime vuosina erilliskyselyin ja esimerkiksi Kouluterveyskyselyllä, joka antaa tietoa 

lukuvuodesta 2020–2021 (Aalto-Setälä ym. 2021a, b; Hakulinen ym. 2020, 2021, 2022; Hela-

korpi ym. 2021; Hietanen-Peltola ym. 2020a, b, 2021, 2022; Jahnukainen ym. 2021; Lammi-

Taskula ym. 2020, 2022; Wiss ym. 2021). Nyt raportoitavat tulokset kuvaavat ajankohtaista 

tilannetta juuri päättyneenä lukuvuonna 2021–2022. 

Opiskelijoiden tuen tarpeiden koettu edelleen lisääntyneen  

Aikaisempien selvitysten ja tutkimusten mukaan lasten ja nuorten hyvinvointihaasteet, esi-

merkiksi mielenterveysongelmat, yksinäisyys ja opiskeluvaikeudet, ovat lisääntyneet ko-

rona-aikana (Aalto-Setälä ym. 2021; Helakorpi ym. 2021; Parikka ym. 2021a, b).  

Suuri osa vastaajista oli samaa tai osittain samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan kulu-

van lukuvuoden aikana opiskelijoiden tuen tarpeet ovat olleet suurempia kuin aiemmin. 

Kaikista vastaajista 40 % oli samaa ja 34 % osittain samaa mieltä väittämästä. Opiskeluhuol-

topalvelujen eri ammattiryhmien näkemykset asiasta olivat hyvin yhtenevät. (Kuvio 1.) 

 

Kuvio 1. Opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisten näkemykset väittä-

mästä: ”Opiskelijoiden tuen tarpeet ovat olleet suurempia kuin aikaisemmin”, 

osuuksina (%) vastaajista. N = terveydenhoitaja 435, kuraattori 540, psykologi 

280, lääkäri 70, yhteensä 1325.  
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Näin tutkimus tehtiin: 

Tiedot kerättiin osana valtakunnal-

lista opiskeluhuoltopalvelujen seu-

rantaa (OPA 2022).  Kysely kohden-

nettiin perusasteen ja toisen asteen 

opiskeluhuoltopalveluissa työskente-

leville terveydenhoitajille, kuraatto-

reille, psykologeille ja lääkäreille.  

Vastaajien yhteystiedot (sähköposti-

osoitteet) on pyydetty viimeisimpien 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

nen peruskouluissa (2021) sekä luki-

ossa ja ammatillisessa koulutuksessa 

(2020) -tiedonkeruiden yhteydessä. 

Vastausaika oli 21.3.–11.4.2022. Kyse-

lyyn vastattiin nimettömänä. 

Kokonaisvastausprosentti oli 37. Am-

mattiryhmittäin kyselyn saanut / vas-

tannut / vastausprosentti: 

• Terveydenhoitaja 1426/449/31 % 

• Kuraattori (sis. vastaavat kuraat-

torit) 1087/551/51 % 

• Psykologi 688/287/42 % 

• Lääkäri 464/73/16 % 

Tässä julkaisussa raportoidaan tulok-

sia opiskelijoiden tuen tarpeista ja ko-

ronaepidemian vaikutuksista opiske-

luhuoltopalveluihin perusopetuk-

sessa ja toisen asteen oppilaitoksissa 

lukuvuonna 2021–2022. Koko OPA 

2022 -raportti tuloksista julkaistaan 

loka-marraskuussa 2022. 

Mielenterveysongelmat ja poissaolot kasvaneet 

Opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaiset arvioivat useiden ongelmien esiintymisen kasva-

neen keväästä 2021 kevääseen 2022. Kaikista opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisista 72 % 

arvioi mielenterveysongelmien, 55 % yksinäisyyden ja 13 % päihdeongelmien lisääntyneen 

tarkastelujaksolla. Suuri osa arvioi myös oppimis- ja opiskeluongelmien (50 %) sekä poissa-

olojen (64 %) lisääntyneen. Vastaajista 39 % arvioi perheen ongelmien ja 26 % taloudellisten 

ongelmien kasvaneen. (Kuvio 2.)  

 

Kuvio 2. Omassa työssä havaitut muutokset eri ongelmien esiintymisessä verrat-

tuna kevääseen 2021, osuuksina (%) vastaajista. N = 1296–1322.  

Puolet (51 %) vastaajista ilmoitti, ettei osannut arvioida perhe- ja lähisuhdeväkivallan esiin-

tymisen muutoksia. Myös päihdeongelmissa, opintojen keskeytymisessä ja taloudellisissa 

vaikeuksissa tapahtuneiden muutosten arviointi oli vastaajille vaikeaa (36–48 % En osaa sa-

noa). (Kuvio 2.) 

Arvion tekemisen vaikeuteen on voinut vaikuttaa se, että osa vastaajista työskenteli pelkäs-

tään tai pääasiassa peruskoululaisten kanssa ja osa toisella asteella. Vain perusopetuksessa 

työskentelevistä (N = 351) 11 % arvioi päihdeongelmien lisääntyneen ja 42 % ei osannut ar-

vioida tilannetta. Vain toisen asteen opiskeluhuoltopalveluissa toimivista (N = 301) 22 % ar-

vioi päihdeongelmien lisääntyneen ja 20 % ei osannut esittää arvioitaan. Tulos oli saman 

suuntainen opintojen keskeyttämisessä; vain toisella asteella toimivista (N = 301) 25 % ja 

vain perusopetuksessa toimivista (N = 343) 7 % arvioi keskeyttämisen lisääntyneen viimei-

sen vuoden aikana. Muissa ongelmissa koulutusastekohtaiset erot olivat vain vähäisiä.   
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OPA-seuranta 

Opiskeluhuoltopalvelujen seuranta  

-kyselyllä (OPA) kerätään tietoa pe-

rusopetuksen ja toisen asteen koulu-

tuksen opiskeluhuollossa työskente-

leviltä terveydenhoitajilta, kuraatto-

reilta, psykologeilta ja lääkäreiltä.  

Kyselyllä kootaan tietoa yhteisöllisen 

ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon 

järjestämisestä ja työn toteuttami-

sesta kuten asiakkuuksista, työkäy-

tännöistä, yhteistyöstä sekä työn 

edellytyksistä.  

OPA-kysely toteutetaan joka toinen 

vuosi. 

Seuranta toteutetaan Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushalli-

tuksen yhteistyönä.  

Lue lisää: Opiskeluhuoltopalvelujen 

seuranta (thl.fi). 

Monialaista työtä tarvittu aiempaa useammin 

Opiskelijoiden tukemiseksi tarvitaan opiskeluhuollon monialaista yhteistyötä oppilaitok-

sen sisällä etenkin silloin, kun opiskelijan ongelmat ovat pitkäaikaisia ja/tai vakavia. Vastaa-

jista 28 % oli samaa ja 34 % osittain samaa mieltä siitä, että lukuvuonna 2021–2022 opiske-

lijoiden tuen ja avun saantiin liittyvät asiat olivat vaatineet aikaisempaa useammin opiske-

luhuollon monialaista työskentelyä. Ammattiryhmien välillä voidaan todeta jonkin verran 

eroja arvioissa monialaisen yhteistyön tarpeesta. (Kuvio 3.)  

 

Kuvio 3. Näkemykset väittämästä ”Asiat ovat vaatineet aikaisempaa useammin 

opiskeluhuollon monialaista työskentelyä”, osuuksina (%) vastaajista. N = ter-

veydenhoitaja 432, kuraattori 542, psykologi 279, lääkäri 69, yhteensä 1322.  

Opiskeluhuoltopalveluilla vaihtelevat mahdollisuudet tuen tar-
joamiseen 

Eri opiskeluhuoltopalvelut toteuttavat yksilökohtaista asiakastyötä osin eri lähtökohdista. 

Terveydenhoitaja tapaa jokaisen perusopetuksessa olevan vuosittain ja toisen asteen opis-

kelijan ensimmäisenä opiskeluvuonna terveystarkastuksessa. Lääkäri tapaa 1-, 5- ja 8-luok-

kalaiset ja toisen vuoden opiskelijat. Psykologin ja kuraattorin työ kohdentuu yleensä tar-

peen perusteella palveluihin hakeutuneisiin tai ohjattuihin opiskelijoihin. Myös koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon tehtäviin sisältyvät tarpeen mukaisen tuen ja hoidon tarjoami-

nen tai järjestäminen. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010; Valtioneuvoston asetus 338/2011; 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.) 

Yksilökohtaisen asiakastyön lisäksi kaikki opiskeluhuoltopalveluissa toimivat ammattilai-

set osallistuvat oppilaitoksen yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön (Oppilas- ja opiskelija-

huoltolaki 1287/2013). 

Terveydenhoitajia edelleen siirretty muihin tehtäviin  

Korona-ajan aikaisemmista selvityksistä tiedetään, että opiskeluhuoltopalvelujen henki-

löstöä on ollut vaihtelevasti siirrettynä muihin tehtäviin epidemian eri vaiheissa (Hakulinen 

ym.2020, 2021; Hietanen-Peltola ym. 2020a). Tässä seurannassa opiskeluhuoltopalvelujen 

ammattilaisilta kysyttiin, olivatko he olleet lukuvuoden 2021–2022 aikana siirrettynä mui-

hin tehtäviin opiskeluhuoltopalveluista ja kuinka pitkän ajan.  

Tulosten perusteella siirtojen voidaan todeta koskeneen pääosin terveydenhoitajia, mutta 

jonkin verran myös lääkäreitä. Lukuvuoden 2021–2022 aikana, kyselyn toteuttamisajan-

kohtaan (21.3.–11.4.) mennessä, terveydenhoitajista viidennes (20 %) oli ollut siirrettynä 

muihin tehtäviin enemmän kuin kuukauden, vajaa viidennes (17 %) noin kuukauden ja nel-

jännes (26 %) viikon tai kaksi. Lääkäreistä neljännes (25 %) oli ollut siirrettynä muihin teh-

täviin vähintään yksittäisiksi päiviksi, 4 % koko lukuvuodeksi. (Kuvio 4.) 
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Kuvio 4. Ollut siirrettynä muihin tehtäviin lukuvuonna 2021–2022 kyselyn toteut-

tamisajankohtaan mennessä, ammattiryhmäkohtaisina osuuksina (%). N = ter-

veydenhoitaja 442, kuraattori 548, psykologi 282, lääkäri 72. 

Intensiivisen tuen tarjoamisessa eniten haasteita  

Mahdollisuus tuen tarjoamiseen vaihteli tuen tarpeen kiireellisyyden, intensiteetin ja am-

mattiryhmän mukaan.  

Akuutissa tilanteessa vastaanottoajan samalle tai seuraavalle päivälle oli pystynyt tarjoa-

maan puolet (50 %) kaikista vastaajista. Ammattiryhmien välillä oli kuitenkin suuria eroja. 

Akuutin ajan oli pystynyt tarjoamaan yli puolet kuraattoreista (63 %), vajaa puolet tervey-

denhoitajista (49 %) ja psykologeista (38 %), mutta vain joka kymmenes lääkäri (9 %). 

Muissa kuin akuuteissa tilanteissa vastaanottoajan viikon sisään pystyi tarjoamaan noin 

puolet (47 %) vastaajista, mutta myös tässä ammattiryhmät erosivat toisistaan. (Kuvio 5.) 

Tarvittavaa intensiivistä tukea oli kaikissa ammattiryhmissä pystytty tarjoamaan heikom-

min. Kuraattoreista 44 %, terveydenhoitajista 26 %, psykologeista 18 % ja lääkäreistä 6 % 

arvioi pystyneensä tarjoamaan intensiivistä tukea tarvittaessa. (Kuvio 5.) 

 

Kuvio 5. Vastaanottoaikojen ja intensiivisen tuen tarjoamisen mahdollisuudet lu-

kukauden aikana osuuksina (%) vastaajista. N = terveydenhoitaja 436–439, ku-

raattori 546–547, psykologi 281–283, lääkäri 69–70, yhteensä 1325–1338.  
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Opiskeluhuollon monialainen työ pääosin toimivaa  

Opiskeluhuollon monialaiseen työhön osallistuvat tarvittavat henkilöt opiskeluhuoltopal-

veluista, opetushenkilöstöstä ja tarvittaessa koulun ulkopuolisista palveluista. Tarvittava 

ammattilaisten kokoonpano suunnitellaan kunkin opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Lain 

mukaan monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan monialaisessa asiantun-

tijaryhmässä, jossa aina myös opiskelija ja tilanteen mukaan huoltaja ovat mukana. (Oppi-

las- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013; STM Kuntainfo 13a/2015.) 

Monialaisen työn sujuvuudessa oli tulosten mukaan vaihtelua. Vajaa kolmannes (28 %) kat-

soi monilaisen työn lukuvuonna 2021–2022 olleen toimivaa. Noin puolet (47 %) vastaajista 

oli osittain samaa mieltä väittämästä ”opiskeluhuollon monialainen työ oli toimivaa”. Osit-

tain eri mieltä väitteestä oli joka kymmenes (10 %) ja pieni osa (2 %) eri mieltä. (Kuvio 6.) 

Lääkärien arviot monialaisen yhteistyön toimivuudesta olivat selvästi heikommat kuin 

muilla ammattilaisilla. (Kuvio 6.) 

 

Kuvio 6. Opiskeluhuollon monialainen työ on ollut toimivaa. N = terveydenhoi-

taja 436, kuraattori 547, psykologi 282, lääkäri 67, yhteensä 1332.  

Yhteistyötahojen palvelujen saatavuudessa koronavaikutukset edelleen 

näkyvissä  

Opiskeluhuoltopalvelujen tärkeimpiä oppilaitoksen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita 

yksittäisen opiskelijan tuen ja hoidon järjestämisessä ovat perheneuvola, lasten- ja nuori-

sopsykiatria, päihdepalvelut sekä lastensuojelu ja muut sosiaalihuollon palvelut. Vastaajia 

pyydettiin arvioimaan edellä mainittujen asiakastyöstä tuttujen palvelujen ajankohtaista 

saatavuutta verrattuna aikaan ennen koronaa. 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelujen saatavuus koettiin pääsääntöisesti heikommaksi 

kuin ennen koronaepidemiaa. Vastaajista 35 % ilmoitti lastenpsykiatrian palvelujen saata-

vuuden olevan selvästi ja 30 % jonkin verran huonompi. Nuorisopsykiatrian palvelujen saa-

tavuus koettiin vielä heikommaksi: 47 % vastaajista ilmoitti niiden olevan selvästi huonom-

mat ja 31 % jonkin verran huonommat kuin ennen koronaepidemiaa. (Kuvio 7.) 

Arvioidut muutokset päihdepalvelujen saatavuudessa eivät olleet yhtä suuria. Vastaajista 

69 % katsoi päihdepalvelujen saatavuuden pysyneen samana kuin aikaisemmin, mutta 29 % 

koki saatavuuden huonontuneen ainakin jonkin verran. (Kuvio 7.)  
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Kuvio 7. Arviot lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä päihdepalvelujen saatavuu-

desta keväällä 2022 verrattuna aikaan ennen koronaepidemiaa, osuuksina (%) 

vastaajista. N = 811–1066. 

Myös muiden palvelujen saatavuudessa koettiin olevan jonkin verran heikkenemistä. Per-

heneuvolan palvelujen saatavuuden koki selvästi tai jonkin verran huonommaksi 52 %, 

mutta jonkin verran paremmaksi 4 % vastaajista. Yli puolet vastaajista arvioi lastensuoje-

lun (53 %) ja muiden sosiaalihuollon palvelujen (62 %) saatavuuden olevan samanlaista 

kuin ennen koronaepidemiaa. (Kuvio 8.) 

 

Kuvio 8. Arviot perheneuvolan, lastensuojelun ja muiden sosiaalipalvelujen saa-

tavuudesta keväällä 2022 verrattuna aikaan ennen koronaepidemiaa, osuuksina 

(%) vastaajista. N = 912–1083. 

Yhteenveto 

Tulokset kuvaavat opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisten näkemyksiä opiskelijoiden 

tuen tarpeista ja mahdollisuuksista saada apua ja tukea oppilaitoksessa tai yhteistyöta-

hoilta lukuvuonna 2021–2022.  

Päälöydöksenä voidaan pitää sitä, että koronaepidemian aikana tunnistetuissa opiskelijoi-

den hyvinvoinnin haasteissa ei vielä ole opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisten näkökul-

masta havaittavissa vähenemistä. Päinvastoin monien ongelmien katsottiin edelleen li-

sääntyneen viimeisen lukuvuoden aikana, vaikka laajasti tai pitkäaikaisesti toteutettua etä-

opetusta tai muita yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia kontakteja heikentäviä rajoituksia ei ole 

enää ollut yhtä mittavasti kuin aiemmin.  

Aiempaa suuremmat tuen tarpeet ja lisääntynyt tarve monialaiselle työlle viittaavat opiske-

lijoiden ongelmien kasautumiseen ja monimutkaistumiseen. On myös mahdollista, että on-

gelmat tulevat esiin opiskeluhuoltopalveluissa niin myöhään, että perustasolla toteutetta-

vat varhaisen tuen työmenetelmät eivät enää ole riittäviä. 

Erityisesti mielenterveysongelmien, poissaolojen ja opiskeluvaikeuksien sekä yksinäisyy-

den ja arjenhallinnan ongelmien arvioitiin edelleen lisääntyneen. Korona-ajan tiedetään li-

sänneen kaikkia edellä mainittujen ongelmien esiintymistä, etenkin nuorilla (Aalto-Setälä 

ym. 2021a, b, Helakorpi ym. 2021). Myös korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi-

tutkimuksessa kolmannes opiskelijoista raportoi psyykkisistä oireista ja kuormittuneisuu-

desta, naiset yleisemmin kuin miehet (Parikka ym. 2021b). Opiskeluhuoltopalvelujen am-

mattilaiset ovat aiemmissa tiedonkeruissa vuosilta 2020 ja 2021 tuoneet esiin arviotaan on-

gelmien nopeasta lisääntymisestä korona-aikana ja jo silloin osa vastaajista ennusti niiden 

edelleen lisääntyvän ja pitkittyvän jatkossa (Hietanen-Peltola ym. 2020a, b; Hakulinen ym. 

2020, 2021).  
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Toisena päälöydöksenä voidaan pitää palvelujen tilannekuvaa: Opiskeluhuoltopalvelujen 

heikennykset, erityisesti terveydenhoitajien ja lääkäreiden siirrot muihin tehtäviin, ovat 

edelleen jatkuneet lukuvuonna 2021–2022. Myös tärkeimpien yhteistyötahojen, erityisesti 

lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelujen saatavuudessa on edelleen suuria pulmia.  

Tulosten mukaan noin puolet opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisista pystyi kuitenkin 

tarjoamaan akuutin ajan samana tai seuraavana päivänä ja muun vastaanottoajan viikon 

sisällä. Intensiivisen tuen tarjoaminen ei ole onnistunut yhtä hyvin. Tulokset kertovat opis-

keluhuoltopalvelujen ruuhkautumisesta; ensimmäinen arviokäynti toteutuu nopeasti, 

mutta jatkokäyntejä ei pystytä tarjoamaan riittävästi ja tarpeeksi tiiviisti. Monissa vaativissa 

tilanteissa opiskeluhuoltopalveluissa tarvitaan lasten- ja nuorisopsykiatrista konsultatii-

vista tukea. Vaikeudet lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelujen saatavuudessa ovat siten 

voineet heikentää intensiivistä tukea opiskeluhuoltopalveluissa.  Lisäksi opiskeluhuolto-

palvelut joutuvat kannattelemaan jo tukevampaa hoitoa tarvitsevia opiskelijoita.  

Myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstösiirrot ovat heikentäneet sekä ehkäise-

vää työtä että lasten ja nuorten mahdollisuutta saada apua ja tukea varhaisesti. Luku-

vuonna 2020–2021 lakisääteiset terveystarkastukset toteutuivat puutteellisesti ja alueelli-

set erot palveluissa olivat suuria sekä opiskelijoiden, ammattilaisten että Avohilmo-rekiste-

ritiedon perusteella (Hietanen-Peltola ym. 2020a, b; 2022, Mölläri ym. 2022). Terveydenhoi-

tajalla tai lääkärillä käyneiden opiskelijoiden osuus laski merkittävästi vuosien 2019 ja 2021 

välissä. Kuraattorilla ja psykologilla käyneiden osuudet pysyivät ennallaan (Hietanen-Pel-

tola ym. 2021; Jahnukainen ym. 2021). 

Voidaan todeta, että opiskeluhuoltopalvelut eivät ole kyenneet vastaamaan riittävästi opis-

kelijoiden palvelutarpeen lisääntymiseen. On kertynyt paljon palveluvelkaa, esimerkiksi te-

kemättömien terveystarkastusten ja vähentyneiden sairasvastaanottojen muodossa. Opis-

keluhuoltopalvelujen toimintaedellytyksiä on paradoksaalisesti heikennetty tilanteessa, 

jossa niitä olisi pitänyt vahvistaa. Tämä on osaltaan lisännyt ruuhkia myös muissa, oppilai-

tosten ulkopuolisissa palveluissa. 

Opiskelijoiden kuten muidenkin arjessa on nyt koronaepidemian lisäksi uusia turvallisuu-

den tunnetta heikentäviä tekijöitä ja lisäksi suuria pysyviä, esimerkiksi ilmaston lämpene-

miseen liittyviä, uhkakuvia.  Kasvaneen palvelujen tarpeen voidaan arvioida jatkuvan sekä 

perus- että erityispalveluissa. Jatkossa yllättäviin palvelutarpeisiin reagoimisen tulisi pe-

rustua ennalta laadittuihin varautumissuunnitelmiin. Niiden tulisi sisältää myös suunni-

telma henkilöstöresurssien turvaamisesta lasten ja nuorten palveluissa.  

On tärkeä varmistua siitä, että opiskelijoiden hyvinvointihaasteet vähenevät ja opiskelu-

huoltopalvelut korjaantuvat vähintäänkin entiselle tasolleen. Tähän tarvitaan myös sään-

nöllisen seurannan jatkamista.  
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