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Mitä tiedetään TEHOa tarvitsevista oppilaista? 
Petri Niemi, OPH, erityisasiantuntija

• Ura ja koulutusvalinnan ohjaus peruskoulussa (opon perinteiset tehtävät: uravalinta, koordinointi 
ohjauksessa).

• TEHO olisi hyvä alkaa jo 8.lk aikana.

• Moniammatillinen yhteistyö (välttämättömät tiedot opetuksen kannalta siirryttävä)

• Arvio, että joka kuudes oppilas tarvitsee tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta.

• Erilaisia urapohtijoita; heikkoja ja hyviä molempia on noin 28-29 %, keskinkertaisia 42 %.

• TEHOa tarvitsevat todennäköisimmin ne oppilaat, joilla on HOJKS eli erityisen tuen oppilaat. Myös jotkut 
yleisen tuen oppilaat tarvitsevat TEHOa.

• Opo tekee päätöksen TEHOa tarvitsevista oppilaista. Tarkkoja kriteereitä ei voi antaa.

• Koulutuksenjärjestäjän vastuulla on huolehtia siitä, että resursseja opinto-ohjaukseen ja siirtymävaiheeseen 
on riittävästi.



Moniammatillinen yhteistyö, Esko Lukkarinen, opetus- ja 
kulttuuritoimen vastuualueen johtaja, AVI
• Opiskeluhuoltolaki tullut voimaan jo vuonna 2014 eli monialainen asiantuntijaryhmä.

• Mitä tietoja voidaan luovuttaa? Salassapitosäädökset huomioitava. 

• Opetuksen kannalta välttämätöntä tietoa voidaan siirtää. Miten tämä tulkitaan, on oma kysymyksensä, ja ratkaistaan tapauskohtaisesti.

A)  Yhteisöllinen opiskeluhuolto> EI SAA käsitellä yksittäisen oppilaan asioita. 

B)   Yksilökohtainen opiskeluhuolto> Koulukuraattori, psykologi ja terveydenhuoltopalvelut; salassapito ja monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä, MAR

• Oppilaan saatava kuraattori-/psykologipalveluja 7.päivänä siitä, kun oppilas sitä pyytää, ja kiireellisenä samana/seuraavana päivänä.

• Oppilaalla oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus! (15. pykälä)

• Jos ollaan huolissaan oppilaasta, niin keskustelu ja ohjaus oppilashuoltoon.  Oppilaan huoltajalle tieto yhteydenotosta oppilashuoltoon (ei tarvita välttämättä huoltajan 
suostumusta, jos oppilas kieltää). 

• Myös muu henkilö (esim. nuorisotyöntekijä) voi olla yhteydessä oppilashuoltoon, jos on huoli oppilaasta.

• Monialainen ryhmä (käsitellään yhden oppilaan asioita)

• Tapauskohtaisesti koottava moniammatillinen ryhmä, jonka jäsenet niitä, joihin on oppilaan ja/tai huoltajan suostumus. Ryhmä nimeää vastuuhenkilön. MAR-ryhmä on aina 
tapauskohtainen. Monialainen viittaa eri toimialojen yhteistyöhön.

• Huoltaja ei voi kieltää, että alaikäinen oppilas käyttää opiskeluhuollon palveluja (esim. yläkoulussa).   

• Oppilas voi kieltää huoltajaa osallistumasta itseä koskeviin asioihin (painava syy, otetaan huomioon ikä, kehitystaso yms. seikat), jollei se ole selvästi hänen etujensa vastaista.

• MAR-ryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neuvoja asiantuntijoilta, jos tarve näin vaatii (esim. lääkäri). Vain niitä asioita, jotka ovat välttämättömiä asian hoitamiseksi, ei koko 
opiskelukertomusta.

• Konsultaatio, neuvon kysyminen: opettaja voi konsultoida oppilashuoltoa. Vastaaja ei voi kertoa salassa pidettäviä tietoja. 

• Huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö on erittäin tärkeää. 



• Miten TEHO kirjataan ja mitä tietoa saa välittää eteenpäin toisen asteen oppilaitokseen?

> OVL 23. pykälä: oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, on siirrettävä 
välttämätön tieto (esim. perusopetuksesta toiselle asteelle), joita uusi oppilaitos tarvitsee. (Perusopetuslain 
40. pykälä 4. momentti on kumottu.)

• Voiko HOJKSin siirtää kokonaan? Vastaus: HOJKSiin ei saa laittaa salassa pidettäviä asioita, joten voi siirtää.

• Vain ne tiedot siirretään, jotka ovat tarpeellisia opiskeluhuollon jatkuvuuden kannalta.   

• TEHOn wilmalomake eli jatko-opintosuunnitelma > Voidaanko siirtää toiselle asteelle? Voidaan, jos on 
opetuksen kannalta välttämätöntä siirtää.  

• Yhteishaun kaksi eri vaihetta: haku JA opiskelijaksi ottaminen

Harkinnanvarainen haku (sisältää lausunnot, joiden tieto on monesti salassa pidettäviä). Nämä ovat 
oppilaitoksen käytössä vain hakuvaiheessa?

Velvollisuus siirtää tiedot seuraavalle asteelle (vasta, kun on tieto siitä, mihin oppilas on päässyt opiskelemaan) 
eli käytännössä alkusyksystä.



Kohtaaminen, 
Erityispedagogiikan dosentti Tanja Äärelä, Lapin yliopisto

• entinen sairaalakoulun opettaja, psykiatrisella osastolla, nykyään mm. opettaa erityisopettajia

• Haastavan oppilaan kohtaaminen ja ohjaaminen.  Sen pitäisi olla välittämistä, kannustusta, ymmärrystä, tunnustusta ja 
tukea jne.

• Polarisaatio (hyvinvoivien ja pahoinvoivien etääntyminen entisestään)

• Valtaosalla nuorista menee paremmin kuin aikaisemmin. Niillä, joilla menee huonosti, menee entistäkin heikommin. 

• Arvostus, halu ymmärtää, kohdata, olla läsnä, hyvä kantaa monen huonon hetken yli (HS 18.11.2021)

• Vankila sosiaalistaa monesti rikolliseen käyttäytymiseen.

• Eriytä niin paljon kuin mahdollista, kohtaa oppilaita niin hyvin kuin kykenet. Sen minkä teet, pyri tekemään se hyvin.

• Varhainen puuttuminen tapahtuu jo neuvolassa (ennen lapsen syntymää) ja myöhemmin varhaiskasvatuksessa. Näin pitäisi 
olla. 

• Kouluakäymättömille tyypillistä moniongelmaisuus.

• Suomessa noin 4000 oppilasta, jotka eivät käy koulua. 

• Kohtaamisessa tärkeää on saada hyvä ja luottamuksellinen kontakti oppilaaseen. Nuori vaistoaa tämän tosi hyvin.



• Tunnustuksen dialektiikka

1. taso: ja perustavin taso on KOHTAAMINEN, tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on ilman ehtoja tai suorituksia.

2. taso: Vasta sen jälkeen voi tulla tunnustetuksi sellaisena, mitä on itse saanut aikaan. 

3. taso: Tulla hyväksytyksi täysivaltaisena, yhteiskunnan jäsenenä, jolla on itsemääräämisoikeus. 

• Tunnustuksen antaminen on tosi tärkeää erityisesti niille, jotka ovat harvoin ”kouluaineissa hyviä”.

• Kasvatusalan asiantuntijan on hyvä tuntea nepsy–diagnoosit, mutta ei pidä lähteä niitä omin päin antamaan. 

• ”Jos opettaja välittää, niin se vaan tulee ja sen huomaa.” (18-vuotias vanki)

• Professori emeritus Kari Uusikylä; ”Opettajan yksi sana voi muuttaa lapsen koko elämän.” Kaikki ovat kympin oppilaita, kaikki
ansaitsevat parasta itselleen.

• Kohtaaminen vaatii aikaa. Kuuden K:n sääntö; ”Katso, kuuntele, keskity, kerro, kunnioita, kehu”.

• Vaativan erityisen tuen verkosto eli VIP-verkosto; tausta-ajatuksena inkluusio

• Käytösoireisiin vaikuttaminen kasvuympäristössä; opettamalla sosioemotionaalisia taitoja mahdollisimman varhain vähennämme 
häiriökäyttäytymistä ja parannamme vuorovaikutusta. 

”Lapset toimivat oikein, jos osaavat / haluavat.” (Greene 2008)

• Wilman ei tarvitse olla ainoa kodin ja koulun välinen yhteistyö, mutta monesti se yhteistyö on vain wilmaa. Joitakin vanhempia 
pelottaa avata lapsensa wilma, jos sieltä tulee vain negaa palautetta. 

• Opettajat toimivat yleensä oikein, jos haluavat TAI osaavat. Erityispedagogiikkaa on Äärelän mukaan liian vähän luokan- ja 
aineenopettajien koulutuksessa. Eriyttämiseen tarjotaan liian vähän koulutusta!

• Vanhempien rakkaus suojaa lasta rikollisuudelta ja psykopaattisilta piirteiltä vielä 14-19 vuotiaina.

• Syrjäytyminen – ulkopuolisuus, kouluakäymättömyys Suomessa (OPH dokumentti) 


