
Kun huoli herää –
yleinen ohje 
opettajille

Oppilaitoksen pedagogiset ja sosiaaliset tukimuodot



Tuki yksi

• Jokaisella opettajalla vastuu ottaa opiskelijoita koskevat huolet heidän kanssaan puheeksi* ja 
ohjata opiskelija tarvittaessa eteenpäin, esim. vastuuopettajalle tai opiskeluhuoltoon.

• Keskustele opiskelijan kanssa kahden kesken, jos sinulla on huolta opiskelijan voinnista tai 
jaksamisesta. Pyri luomaan rauhallinen ja kiireetön kohtaaminen opiskelijan kanssa ja ole 
kiinnostunut hänen voinnistaan. Kerro opiskelijalle mistä olet huolissasi. Välitä tieto huolesta ja/tai 
keskustelusta vastuuopettajalle, joka tekee tarvittaessa suunnitelman avun järjestämiseksi ja sen 
seuraamiseksi.

• Vastuuopettaja on tarvittaessa myös yhteydessä huoltajiin, opiskelijan ollessa alaikäinen. Täysi-
ikäiseltä opiskelijalta tarvitaan lupa huoltajien yhteydenottamiseen.   

• Jokaisella opettajalla on oikeus nimettömään konsultaatioon (ilman opiskelijan lupaa) 
opiskeluhuollon kanssa.

• Vastuuopettaja arvioi myös kokonaisvaltaisesti opiskelijan tuen tarvetta tässä vaiheessa (VARPU, 
MAR, uraohjaus, opiskeluhuolto jne).

*Puheeksi oton 

muistilistan löydät 
täältä
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Tuki kaksi

• Tuki kakkoseen mennään tilanteissa, joissa tuki ykkönen ei ole riittänyt opiskelijan 
tilanteen tukemiseen tai parantamiseen. Tuki kaksi koostuu konkreettisesti VARPU
ja/tai MAR-kokouksista. 

• VARPU eli varhainen puuttuminen. 
• Pedagoginen verkostopalaveri. Palaverin tavoitteena opiskelijan opintojen 

ja opiskelun tuen suunnittelu. Palaverin tyypillinen kokoonpano: Opiskelija, 
vastuuopettaja ja OPO.

• VARPU-palaverista voidaan ohjata opiskeluhuoltoon sekä olla yhteydessä 
huoltajiin ja muuhun tukiverkostoon (ks. Tuki kolme).

• MAR eli moniammatillinen asiantuntijaryhmä
• Opiskeluhuollollinen verkostopalaveri. MAR-palaverissa tavoitteena yhteinen 

opiskelijan opintojen ja opiskelun kartoitus tai tilanteen selvittely. 
• MAR-palaveri on vapaaehtoinen ja sen järjestämiseen tarvitaan kirjallinen 

suostumus. Tyypillinen kokoonpano: Opiskelija, vastuuopettaja, kuraattori ja 
erityisopettaja-

• Palaverin kokoonpano räätälöidään opiskelijan toiveiden mukaisesti. Palaveriin 
voi myös osallistua oppilaitoksen ulkopuolisia opiskelijan tukihenkilöitä
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Tuki kolme

• Arvioidaan ja ohjataan opiskelija yksilöllisen tuen piiriin

• TAIn omat tukitoimet (esim. opinto-ohjaaja, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, 
psykologi ja lääkäri)

• Ensimmäisen MAR-palaverin arviointi (jos ei järjestetty aikaisemmin) ja seuranta MAR-
palaverin arviointi (jos MAR järjestetty aikaisemmin)

• Arvioidaan myös kolmannen sektorin palveluiden ja tuen tarvetta
• Esim. tukihenkilötoiminta, mielenterveyspalvelut, lastensuojelu tai Vamos-toiminta
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Tuki neljä

• TEHO-palaveri eli tehostettu puuttuminen
• Koulutuspäällikön johtama palaveri opiskelijan kanssa (muita ammattiryhmiä voi myös osallistua)

• Järjestetään kun aikaisemmat tukikeinot (tuki 1-3) eivät auttaneet opiskelijan tilannetta

• TEHO voidaan järjestää esim. seuraavissa tapauksissa
• Opinnot eivät ole edenneet ja opiskelija ei ole ottanut aikaisempia tukikeinoja vastaan

• Opiskelijan muu käytös vaatii vakavampaa puuttumista turvallisen oppimisympäristön takaamisen 
itselle ja muille

• Järjestetään myös aina niissä tapauksissa missä tarvitaan koulutuspäällikön hallinnollisia päätöksiä 
(esim. ryhmänvaihto, varoitus tai määräaikainen erottaminen)

• TEHO-palaverin jälkeen voidaan opiskelija ohjata takaisin aikaisemman tuen 
pariin.

• Opiskelijan tarvetta OPOn kanssa tehtävään urasuunnitteluun arvioidaan myös
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PUHEEKSIOTON
MUISTILISTA

•    Prosessin jatkuminen – mitä pitää vielä tehdä? 
•   Miten jatkossa toimit nuoren kanssa? Miten turvaat osaltasi yhteistyön jatkumisen?
    Nuoren asioiden kehittymisen kannalta tärkeintä on päästä jatkamaan yhteistyötä.
•     Pohdi keskustelun jälkeen, mitä tapahtui. Kävikö niin kuin ennakoit? Pienenikö huole-
      si? Mitä opit?

1.

•      Kerro huolesi herättäneistä konkreettisista havainnoista – älä esitä tekemiäsi tulkintoja 
      niistä.
•    Huomaa myönteiset asiat ja vahvista niitä.
•    Vältä suoraa ohjeistamista ja neuvomista. Esitä selkeitä kysymyksiä (mitä, milloin, mi-
      ten, tarkentaisiko), mutta vältä johdattelua.
•      Esitä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kuuntele ja ole joustava. Reagoi aktiivises-
      ti nuoren kertomiin asioihin.

ENNEN KUIN OTAT ASIAN PUHEEKSI

•     Konkretisoi huolesi – jos huolenaiheita on monta, jaa ne osiin.
•   Millaiseksi tilanne kehittyy, jos jätät ottamatta huolesi puheeksi?
•     Missä asioissa tarvitset muiden aikuisten apua nuoren tukemisessa?
•     Mikä nuoren kanssa työskentelyssä on hyvää ja toimivaa?
•    Miten voisit ilmaista huolesi siten, ettei puhettasi tulkita moitteeksi 
      tai syytteeksi

•   Mieti etukäteen vaihtoehtoja, miten sanoitat huolesi – valmistaudu      
      myös muuttamaan toimintaasi tilanteen mukaan.
•   Ennakoi, mitä tapahtuu, jos teet sen, mitä ajattelit. Miten sanoihisi 
      reagoidaan?
•    Missä ja milloin otat asian esille? Miten kutsut nuoren tapaamiseen?

Pohdi!

Suun-
nittele!

KESKUSTELUN AIKANA

KESKUSTELUN JÄLKEEN

2.

3.


