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Helsingissä kaupunginvaltuusto on jo edellisellä valtuustokaudella käsitellyt valtuutettu Tuomas Ran-
tasen aloitteen oppilashuollon henkilöstöön kuuluvien koulukuraattorin, koulupsykologin ja terveyden-
hoitajan pääsystä kouluissa käytössä olevaan Wilma-järjestelmään. Edelleen Helsinki toimii kuitenkin 
tässä toisin kuin muut kunnat ja edellisen kaupunginvaltuuston linjaus, eikä oppislashuollon henkilöstö 
pääse näkemään oppilaiden poissaolotietoja, tuntimerkintöjä tai pedagogisia asiakirjoja. Tällä hetkellä 
ainoastaan Wilma-viestien kirjoittaminen ja vastaanottaminen huoltajien ja koulun muun henkilöstön 
kanssa onnistuu. 

Oppilaista laaditaan pedagoginen arvio silloin, kun oppilas ollaan siirtämässä tehostetulle tuelle tai 
sieltä pois ja pedagoginen selvitys erityiselle tuelle siirtämisen tai tukipäätöksen purkamisen yhtey-
dessä. Nämä päätökset edellyttävät monialaista käsittelyä ja asiakirjoihin tulee mukaan koulupsykolo-
gin, kuraattorin tai molempien nimet ja kirjaukset mukaan. Nämä oppilashuollon työntekijät eivät mui-
den kuntien käytännöstä poiketen Helsingissä pääse Wilmaan ja sähköisesti käsittelemään ja luke-
maan asiakirjoja, joiden laatimisessa he itse ovat mukana. Tästä seuraa se, että koulun yhteen keski-
tettyyn ja satunnaisesti toimivaan tulostimeen tulostetaan oppilaiden salassapidettäviä asiakirjoja. Mi-
käli tulostin on jumissa, mitä kouluympäristössä tapahtuu usein, tulosteet tulevat milloin sattuu ja jää-
vät esimerkiksi tulostimen viereen odottamaan noutoa. Tällöin myös oppilaan tietoturva vaarantuu. 

Koulukuraattorin tehtäviin kuuluu esimerkiksi oppilaiden poissaolojen seuranta yhteistyössä opettajien 
kanssa. Tätä työtä hän ei pysty tekemään sujuvasti, koska kuraattori ei Helsingissä näe oppilaan tun-
timerkintöjä. Oppilaalla on oikeus mennä tapaamaan kuraattoria ja psykologia myös keskustelematta 
asiasta huoltajien tai opettajan kanssa. Tämä oikeus ei kuitenkaan toteudu, koska opettaja joutuu 
merkitsemään poissaolon luvattomaksi, mikäli poissaolon syy ei ole tiedossa. Muissa kunnissa ku-
raattori ja psykologi pystyvät poistamaan tämän merkinnän, jolloin lapsen ja nuoren oikeus palveluihin 
myös esimerkiksi huoltajan tai opettajan tietämättä toteutuu. Helsingissä kuraattori tai psykologi joutu-
vat ilmoittamaan opettajalle käynnistä ja pyytämään poissaolomerkinnän poistamista. 

Muun muassa erityisopettaja tekee yhteistyötä kouluterveydenhoitajan kanssa. Esimerkiksi pedagogi-
set asiakirjat ja erityisopettajan lausunnot on erityisopettajan lähetettävä terveydenhoitajalle kopioi-
malla ne Wilma-viestiin Wilman tuki-välilehdeltä. Toinen vaihtoehto on papereiden tulostaminen ja jät-
täminen terveydenhoitajan avolokeroon henkilöstön työhuoneeseen. Asiakirjoja ja lausuntoja tarvitaan 
mukaan esimerkiksi koululääkärin tekemiin lähetteisiin. Oppilashuoltoryhmään kuuluvan terveyden-
hoitajan pääsy suoraan pedagogisiin asiakirjoihin sujuvoittaisi työtä. 

Perusopetuslain 40§ ensimmäisessä ja toisessa momentissa Henkilötietojen käsittelystä ja salassa 
pidosta todetaan: 

“Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 §:ssä tarkoitetut henkilöt, koulutervey-
denhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivul-
lisille ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai 
tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja ta-
loudellisesta asemasta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on oppilaan 
oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opetta-
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jalle, rehtorille ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppi-
laan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.” 

Myös tämän perusopetuslain pykälän valossa on perusteltua, että kaikilla koulun oppilashuoltotyötä 
tekevillä (erityisopettajat, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja ja rehtorit) on pääsy 
Helsingissäkin Wilmaan vastaavalla tavalla kuin muissa kunnissa. 

Helsingissä, 1.6.2022
valtuutettu, erityisopettaja Johanna Nuorteva
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