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Kouluakäymättömyys

• Kasvava ilmiö, jonka taustalla on hyvin 
vaihtelevat yksilölliset tarinat

• Liittyy vahvasti elämäntilanteen haasteiden 
kasautumiseen ja niiden käsittelyn 
vaikeuksiin

• Puuttumisen keinot vaativat monialaista 
yhteistyötä ja uudenlaisia toimintamuotoja

• Kehittämisessä nuorten osallistuminen 
tärkeää
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Taustalla olevia 
kysymyksiä

• Nuoren oma toimintakyky
o Itsesäätely, käytös

o Mielenterveys

o Päihteet, velat

o Sosiaalinen konteksti

• Perheen tilanne
o Kotoa saatava tuki

o Perhettä kohdanneet haasteet, tilanteet

• Oppimisympäristöön liittyvät
o Kiusaaminen ja ihmissuhteet

o Oppiminen ja oppimisympäristöt
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OTE-opetus

O    opetuksen 

T     tilapäiset 

E     erityisjärjestelyt
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OTE-opetus 
Tampereella

• OTE-opetus on perusopetuksen sekä 
lastensuojelun yhteistyötä 6.–9.luokkalaisten 
oppilaiden tukemiseksi, joiden koulunkäyntiä 
hankaloittavat runsaat poissaolot tai 
koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt.

• OTE-opetus on yksi laaja-alaisen erityisopetuksen 
tukimuoto. Työparina on kouluvalmentaja.

• OTE-oppilas opiskelee yleisopetuksen 
tavoitteiden mukaan. 
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Koulunkäynnin haasteet 
ja toiminnan tavoite

• OTE-opetus vastaa koulupoissaoloihin liittyvään 
kasvaneeseen ilmiöön. Nuoret voivat entistä 
huonommin, poissaolot lisääntyvät ja oppivaje alkaa 
näkyä. Syrjäytymiskierre kasvaa.

• OTE-opetuksen tarkoituksena on saada nuori takaisin 
kouluun, opintoja etenemään ja elämänhallintaa 
paranemaan.

• Tärkeässä roolissa OTE-työskentelyssä on oppilaan, 
perheen ja verkoston kanssa tehtävä yhteistyö.

• OTE-opetus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja 
määräaikaista tukea oppilaan koulupoissaolojen
vähentämiseksi
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Rakenne

• OTE- opetusta tarjotaan jokaisessa yhtenäiskoulussa ja OTE-
opetukseen ohjaudutaan omaan kouluun. Toiminta koskee pääosin 6-9 
luokkien oppilaita.

• OTE- opetukseen ohjaudutaan pedagogisen tuen tiimin suosituksesta.

• Toiminnassa mukana noin 12-15 oppilasta per koulu.

• Oppilaan opetuksen erityisjärjestelyistä päättää koulun rehtori.

• Oppilaat ovat oman luokkansa kirjoilla myös OTE-opetuksen aikana. 

• Kaikki OTE- opetuksessa olevat oppilaat siirretään pääsääntöisesti 
opiskelemaan vuosiluokkiin sitomattomasti (VSOP), ellei päätöstä siitä 
ole tehty jo aiemmin.

• OTE- opetuksesta vastaa erityisopettaja. Erityisopettajan tukena voi 
toimia myös kouluvalmentaja.

• Tavoitteena oppilaan koulunkäynnin mahdollistaminen

• Tavoitteellinen ja määräaikainen tuki

• Ei luokkamuotoista – yksilölliset opiskelujärjestelyt
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Miten OTE-opetukseen pääsee?

• Runsaat poissaolot → vuosiluokan mukainen eteneminen vaarantunut

• Lastensuojelulliset tarpeet, elämänhallinnan tai mielenterveyden haasteet → 
kontakti johonkin avun piiriin (kuraattori, koulupsykologi, lasu, nuorisopsykiatria 
tmv.)

• Motivaatio saada apua ja edetä koulutyössä

• Tarve kokonaisvaltaiselle koulunkäynnin tukemiselle (ei 1-2 ainetta)

• Valintatilanteessa priorisoidaan 9.lk
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Ennen OTE-opetusta on jo kokeiltu

• Luokanohjaajan yhteys kotiin ja verkostoihin

• Laaja-alaisen erityisopettajan tuki

• Oppilashuollollinen tuki

• Tehostettu tuki
o Ellei ole, niin siirretään tehostettuun OTE-opetuksen alkaessa

• MAR – monialainen asiantuntijaryhmä

• PTT – pedagogisen tuen tiimi

• Lyhennetty koulupäivä omassa luokassa

• Lastensuojeluilmoitus
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OTE-oppilas
• Ei käy koulua

• Ahdistus, masennus, sosiaalisten tilanteiden pelko

• Kiusaaminen

• Kipupotilaat

• Autismin kirjo

• Oppimisen haasteet, itseluottamus

• Perfektionistit

• Elämähallintataidot, perheen arki, vuorokausirytmi

• Oppilaan oma turvallisuus
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Kouluvalmentaja mm.
• Tukee matalalla kynnyksellä oppilaita kaverisuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa

• Tukee oppilaiden oppimista ja arkea, erityisesti havainnoinnin, varhaisen 
puuttumisen ja ennaltaehkäisyn keinoin. 

• Auttaa oppilasta motivaation löytymisessä ja omia tavoitteita kohti pyrkimisessä.

• Tekee aktiivisesti syrjäytymistä ja koulupudokkuutta ehkäisevää työtä muiden 
oppilashuollon toimijoiden kanssa.

• Tukee oppilaita vapaa-ajan kysymyksissä.

• Tekee yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa.
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Lukuja

• OTE-oppilaita
o vuosiluokat 1-6: 6+3 oppilasta

o vuosiluokat 7-9: 119 oppilasta

• Muita, joilla koulukäynnin haasteita 
(esimerkkejä)
o Koulu 1: 

➢ Yli 180 tuntia: 10 oppilasta

➢ 140-180 tuntia: 15 oppilasta

o Koulu 2
➢ Yli 180 tuntia: 6 oppilasta

➢ 140-180 tuntia: 3 oppilasta
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Kuva: Aino Valtonen

Kuva: Aurora Rautava

Yhteistyötahoja

oppilashuolto

perhepalvelut

lastensuojelu ja sijaishuolto

nuorisovastaanotto

nuorisopsykiatria

sairaalaopetus
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Sairaalaopetuksen konsultaatio
OPPILAAT, joiden pulmat kytkeytyvät kiusaamiseen, 
mielenterveyden haasteisiin, itsetuhoisuuteen,
masentuneisuuteen ja kouluakäymättömyyteen.
Konsultaation saaminen ei edellytä hoitokontaktia.

• Sairaalaopetuksen konsultaatiotyötä tehdään 
moniammatillisesti yhdessä oppilashuollon, hoitavan 
tahon ja muun yhteistyöverkoston kanssa.  

• Yhteyttä voivat ottaa oppilaan opettajat, oppilashuollon 
toimijat, hoitava taho tai joku muu oppilaan kanssa 
toimiva taho

• Yksittäisten oppilaiden konsultaatio edellyttää huoltajien 
tiedottamista ja lupa-asioiden hoitamista.

Konsultoivat erityisopettajat:

• Minna Kokkonen p.050 4328085

• Laura Tuusa p.040 4830748

• Päivi Ahopelto p.050 3450714

• Aki Halme p.040 4830494

Sähköpostilla: etunimi.sukunimi@tampere.fi

KONSULTAATIOMUODOT

• Konsultaatio voi olla ohjausta, joka liittyy haasteelliseen 
käyttäytymiseen, psyykkisiin ongelmiin, koulunkäynnin 
järjestämiseen sekä tukimuotoihin.

• Konsultaatio voi sisältää mm. koulutilanteen ja tehtyjen 
pedagogisten ja muiden tukitoimien kartoitusta. 

• Konsultaatio voi olla koulun asiantuntijaryhmiin 
osallistumista. 

• Konsultaatio voi olla jalkautuvaa työtä, 
puhelinkonsultaatiota / videokonsultaatiota tai 
neuvotteluihin osallistumista. 

• Konsultaatiota voi olla sairaalaopetusjakson
nivelvaiheissa.

• Konsultoivien erityisopettajien antama konsultaatio 
liittyy psyykkisesti oireilevien oppilaiden tukemiseen ja 
koulunkäynnin tilapäisiin erityisiin järjestelyihin (pol18§) 
oppilaan omassa koulussa. Varhaisessa vaiheessa tehdyt 
toimenpiteet voivat ennaltaehkäistä ongelmien 
kasaantumista ja oppilaan syrjäytymistä.

mailto:etunimi.sukunimi@tampere.fi


SAIRAALAOPETUKSEN 
KONSULTAATIO

Konsultoivat erityisopettajat:

Minna Kokkonen

Laura Tuusa

Päivi Ahopelto

Aki Halme



PSYYKKISESTI OIREILEVAN OPPILAAN 

TUKEMINEN JA

KOULUN KÄYNNIN ERITYISET JÄRJESTELYT 

OMASSA KOULUSSA



Konsultaation kohderyhmät 

•haastava ja/tai aggressiivinen käytös

• kouluakäymättömyys

• somaattinen oireilu 

• itsetuhoisuus 

•masentuneisuus                  

• kiusaaminen



Konsultaatiomuodot

•Koulunkäynnin järjestämiseen sekä  tukimuotoihin 
liittyvä ohjaus

•Koulukäynnit

•Asiantuntijaryhmiin, verkostoihin ja neuvotteluihin 
osallistuminen



Lisätietoa:

• Aki Halme aki.halme@tampere.fi p.040 4830494

• Minna Kokkonen minna.kokkonen@tampere.fi p.050 4328085

• Päivi Ahopelto paivi.ahopelto@tampere.fi p.050 3450714

• Laura Tuusa laura.tuusa@tampere.fi p.040 4830748

• Puistokoulun kotisivut: Sairaalaopetuksen konsultaatioesite ja 
konsultatiopyyntö

• https://www.tampere.fi/puistokoulu

mailto:aki.halme@tampere.fi
mailto:minna.kokkonen@tampere.fi
mailto:paivi.ahopelto@tampere.fi
mailto:laura.tuusa@tampere.fi
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OTE-opetuksen jälkeen

• Omaan luokkaan palaaminen

o Asteittain integroiminen

o OTE-kouluvalmentaja tukena (saattelu, tunnilla mukana olo)

• Jatko-opinnot
o TuVa (tutkintoon valmistava opiskelu)

o Ammattioppilaitos, harkinnanvarainen haku

o Lukio

• Aikuisten perusopetus

o Jos peruskoulu ei tule suoritettua sen lukuvuoden kevääseen mennessä, jona oppilas täyttää 
17 vuotta
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Kuva: Unna HynninenKuva: Unna Hynninen
Silta-Valmennusyhdistys ry

• Valtakunnallinen järjestötoimija, jonka toiminnasta 
pääosa on Pirkanmaalla, noin 100 asiantuntijaa

• Kehittänyt pitkään nuorierityisiä työmuotoja, 
painottuen kasautuneisiin haasteisiin elämäntilanteissa 
ja käytöksessä

• Tiivis yhteistyö julkisten palveluiden kanssa

• Toiminnan lähtökohtana aina nuoren vapaaehtoisuus ja 
nuorilähtöisyys
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Koulutukselliset 
työmuodot

• Silta-Niva - yhteistyössä perusopetuksen 
kanssa

• Silta-Tuva - yhteistyössä Tredun kanssa

• Tuotantokoulu - yhteistyössä Ammattiopisto 
Luovin kanssa

• Silta-Koutsi - yksilölliset oppimisjaksot eri 
oppilaitosten kanssa

• Lukiopaja LUPA - yhteistyössä Tampereen 
lukiotoimen kanssa (ESR-hanke)
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Nuorierityinen työ

• ETTI - etsivä nuorisotyö

• Starttipajatoiminta

• Nuotti-valmennus

• Nuorierityiset hankkeet ja kehittämistoiminta
o Nuorilähtöisiä toimintamuotoja, kuten Nuorten ääni - musapaja

o Virtuaalisesti vierellä (ESR) - nuorten digioppimista tukeva hanke 
kouluakäymättömille

• Päihdepalvelut ja rikoksilla oireilevien tukimuodot 

• Nuorten työpajatoiminta esimerkiksi yhteistyössä lastensuojelun 
kanssa
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Silta-Niva

• Tarkoitettu pääosin 8. ja 9. luokkalaisille

• Tavoitteena turvata perusopetuksen 
suorittaminen ja riittävä kuntoutuksellinen tuki

• Toiminnallinen ja työvaltainen työskentely 
keskiössä

• Yksilöllinen räätälöinti, vuosiluokkiin sitomaton 
opetus, tehostettu tuki

• Ohjautuminen koordinoidusti, oppilas pysyy 
oman koulun kirjoilla
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Silta-Tuva

• Yhteistyö käynnistynyt lukuvuoden alussa, 12 
opiskelijapaikkaa

• Ohjautuminen koordinoidusti yhteishaun ja 
haastattelun kautta tai opintojen tyssätessä Tredusta
sisäisesti

• Toiminnallinen ja työvaltainen, kuntoutuksellinen 
työote

• Yksilölliset polut, mahdollisuus hyödyntää eri alojen 
työpajoja oman alavalinnan vahvistamiseksi ja 
työskentelyn räätälöinnin muotona
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Tuotantokoulu ja 
ammatilliset opinnot

• Tuotantokoulussa voi suorittaa perustutkinnon
o Autoalalta

o Rakennusalalta

o Ravintola- ja cateringalalta

o Puhdostuspalvelu- ja kiinteistöalalta

• Tutkinto suoritetaan tuotannollista työtä tekemällä

• Vaativa erityinen tuki

• Koulutus toteutetaan yhteistyössä ammattiopisto Luovin kanssa

• Opiskelijoilla usein kasautuneita haasteita suorittaa opintoja ns. 
normipolkua (mielenterveys, päihde, rikoksilla oireilu, 
nepsyproblematiikkaa jne)
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ETTI - etsivä nuorisotyö
ja Nuotti-valmennus

• Yksilöohjausta nuoren tarpeiden mukaisesti

• ETTI 15 – 29-vuotiaille tamperelaisille nuorille tarkoitettu palvelu
o tukee nuoria, jotka ovat vaarassa pudota tai ovat pudonneet palveluiden piiristä

o apua pieniin ja isoihin ongelmiin, oli sitten kyseessä puhelinsoitto, virastoissa asioi
minen, päihteet, kotiin jumiutuminen, asuntopulmat, opiskelupaikka jne.

o vapaaehtoista ja perustuu omaan haluun ja toiveeseen käsitellä tiettyjä asioita

• Nuotti 16-29-vuotiaille Kelan ammatillinen kuntoutusmuoto
o Hakeudutaan Kelan kautta tai ottamalla suraan yhteyttä - ei vaadi lähetettä tai 

diagnoosia

o Tavoitteena vahvistaa nuoren toimintakykyä ja ohjata ammatillisen suunnitelman
teossa

o Kesto 5kk, säännölliset tapaamiset nuoren kanssa sovituissa paikoissa
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Työpajatoiminta

• Nuorille oma Starttipaja, joka pääosin 18-29 vuotiaille, rajatusti
17 –vuotiaille

• Toiminta vahvistaa arjen taitoja sekä tukee suunnitelmallisesti
oman polun löytämisessä kohti koulutusta tai työelämää

• Päivittäistä työpajatoimintaa, jossa mahdollisuus vahvistaa
toimintakykyä

• Muilla työpajoilla alakohtaiset painotukset (rakennusala, raca, 
viestintä, it, kädentaidot jne), nuorille yksilölliset suunnitelmat ja 
tavoitteet

o Mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia yhteistyössä oppilaitosten
kanssa
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