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1 Kela ja Opetushallitus yhteistyössä nuorten 
mielenterveysongelmien tukemiseksi

Ulla Kauranen, projektikoordinaattori, OPI- ja Oppimisen yhteispeli -hankkeet, 
kuntoutuspäällikkö, Kiipulan kuntoutuskeskus

Nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen on johtanut kasvaneisiin sairauspäivära-
hojen määriin, psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarpeeseen ja työkyvyttömyyseläkkeisiin 
2000-luvulla (THL 2009). Osallisuuden vahvistaminen eri tavoin on tärkeä sosiaali- ja ter-
veyspolitiikan strateginen linjaus (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 2011). Kansallises-
sa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa vuoteen 2015 esitetään lasten ja nuorten pal-
velujen toteuttamista mahdollisimman pitkälle heidän omissa lähiympäristöissään, kuten 
kotona, päivähoidossa tai kouluissa. Avopalvelujen kehittämisen odotetaan vähentävän psy-
kiatrisen sairaalahoidon tarvetta.

Heidi Issakaisen (2011) pro gradu -tutkielman mukaan mielenterveysongelma vaikuttaa ko-
ko elämäntilanteeseen, jolloin nuorella on riski syrjäytyä koulu- tai työelämästä. Varhaisen 
lapsuuden lisäksi varhainen aikuisuus on voimakasta persoonallisuuden kehityksen aikaa. 
Ongelmaksi muodostuu se, että ihmistä pidetään jo aikuisena ja hän joutuu tässä myllerrys-
vaiheessa tekemään elämänsä tärkeitä ratkaisuja. Siksi masennus on ikävaiheessa yleistä. 

Kelassa huomattiin mielenterveyden häiriöiden aiheuttama jatkuva sosiaalivakuutuskustan-
nusten kasvu 1990-luvulta näihin päiviin asti. Kela on tutkimuksissaan todennut nuorten 
mielenterveyden häiriöiden yleisyydeksi noin 20 % ikäluokasta. Mielenterveyskuntoutus 
määriteltiin vuonna 2005 Kelan kuntoutuksen kehittämisen yhdeksi painopistealueeksi ja 
mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke käynnistyi vuonna 2006. Käynnissä on hank-
keen toinen vaihe. 

Vuonna 2010 Kela päätti lähteä kehittämään yhdessä Opetushallituksen kanssa nuorille 
toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille suunnattua mielenterveyskuntoutusta, 
johon voi osallistua opiskelun ohella. Kuntoutuksen palveluntuottajiksi valikoituivat Verven 
Oulun yksikkö ja Kiipulan kuntoutuskeskus Janakkalassa. Alusta asti oli selvää, että myös 
oppilaitosten toimintaa on hyvä kehittää tukemaan nuorten selviytymistä opinnoista. Ver-
ven yhteistyöpariksi valikoitui Oulun seudun ammattiopisto ja Kiipulan kuntoutuskeskuk-
sen kanssa kehittämistyötä lähti toteuttamaan Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnassa.

Ammatillisissa oppilaitoksissa on jo pitkään tehty työtä ja pohdittu pedagogisia ratkaisuja 
nuorten mielenterveysoireiden lievittämiseksi ja opintojen tukemiseksi. Kehittämishankkeen 
yksi lähtökohta oli ammatillisten opintojen keskeyttämisen vähentäminen ja tutkinnon saa-
vuttaminen. Esimerkiksi lukuvuonna 2011-2012 ammatillisen tutkintoon johtavan koulu-
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tuksen keskeytti 9,1 % nuorista. Tällöin nuori ei keskeyttämisen jälkeen jatkanut opiskelu-
aan missään muualla. Ilpo Kuronen (2011) on tutkinut nuorten ammatillisen koulutuksen 
keskeyttäneitä. Hänen mukaansa useilla tutkittavista oli mielenterveyteen ja henkiseen hy-
vinvointiin liittyviä ongelmia, jotka haittasivat merkittävästi opiskelua. 

Tämä julkaisu sai alkunsa kokemuksista, joissa yhdistetään mielenterveyskuntoutus am-
matillisen opiskelun tueksi. Mukana julkaisua tekemässä ovat olleet pääasiassa Ammatti-
opisto Tavastian, Oulun seudun ammattiopiston ja Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuk-
sen henkilökunta sekä projektitoimijat. 

Lähteet:

Issakainen Heidi. 2011. Ammatillinen työhönvalmennus ja nuorten kuntoutumisen mekanismit. 
Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. 
Yhteiskuntatieteiden laitos.

Kela. 2010. Opiskelijakuntoutus, hankesuunnitelma. www.kela.fi/documents/10180/12149/2010
0924opihankesuunnitelma.pdf. Luettu 31.3.2013.

Kuronen Ilpo. 2011. ”Mun kompassin neula vaan pyörii” Keskeyttämiskokemuksia 
ammatillisesta koulutuksesta. Koulutuksen Jyväskylän yliopiston tutkimuslaitos. 
Tutkimusselosteita 41.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Mieli 2009 -työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja 
päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:3. 
Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2009. (www.thl.fi/mielijapaihde)

THL 2009. Lastensuojelu. www.stakes.fi/FI/Tilastot/Aiheittain/Lapsuusjaperhe/lastensuojelu.
htm. Luettu 31.3.2013.
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2 Opetushallituksen puheenvuoro

Anne Mårtensson, opetusneuvos, Opetushallitus
Juhani Kulmala, opetusneuvos, Opetushallitus

Opetushallituksen valtionavustuksella rahoittama ja Kiipulan ammattiopiston koordinoima 
Oppimisen yhteispeli on yhteistyöhanke Kelan OPI-hankkeen kanssa. Hankkeessa on toteu-
tettu uudenlaista yhteistyömallia ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden 
opiskelun tukemisessa ja avomuotoisessa mielenterveyskuntoutuksessa vuosina 2011–2013.

Kelan koordinoiman OPI-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää avomuotois-
ta kuntoutusmallia ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille, joilla on todennettu 
masennus- ja/tai ahdistuneisuushäiriö. Opintojen ohella tapahtuvaa kuntoutusta on toteu-
tettu joustavasti ja mahdollisuuksien mukaan oppilaitosten ja kuntoutuspalvelun tarjoaji-
en tiloissa.

Oppimisen yhteispeli -hankkeessa keskeisinä tavoitteina ovat olleet ammatillisessa koulutuk-
sessa opiskelevien perustutkintoa suorittavien nuorten koulutuksen läpäisyn parantaminen, 
keskeyttämisen ehkäisy, koko ikäluokan kouluttaminen ja tasa-arvoisten koulutuspalvelu-
jen toteutuminen. Ilman tukea ja kuntoutusta mielenterveyden ongelmat voivat vakavasti 
vaarantaa opiskelijan osallisuutta ja ammattitaidon hankkimista.

Kiipulan koordinoimassa hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat Oulun seudun ammat-
tiopisto ja Ammattiopisto Tavastia, joiden opiskelijoita on mukana kuntoutusmallikokeilus-
sa. Vastaavat kuntoutustoimijat Kelan palvelutuottajina ovat Verve ja Kiipulan kuntoutus-
keskus, jotka tekevät oppilaitosten kanssa yhteistyötä kuntoutusmallin kehittämisessä ja 
mielenterveystyön edistämisessä.

Oppimisen yhteispeli -hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat olleet opiskelumotivaatiota edistä-
vien toimien ja ohjauksen kehittäminen. Hankkeessa on lisätty oppilaitosten opetus-, opiske-
lijahuolto- ja muun tukihenkilöstön valmiuksia tunnistaa mielenterveyden häiriöistä johtuvia 
oppimisen ongelmia. Lisäksi tavoitteena on ollut opetushenkilökunnan osaamisen kehittä-
minen mielenterveyskuntoutujan kohtaamisessa, opetuksen ja ohjauksen erityiskysymyksis-
sä sekä opiskelijoiden ohjaaminen kuntoutukseen. Osaamista on kehitetty mm. henkilöstön 
koulutuksilla ja konsultaatiolla. Pyrkimyksenä on ollut myös ennaltaehkäistä ja tarttua ha-
vaittuihin pulmiin koulutuksen aikana ennen vaikeuksien kärjistymistä. 

Matalan kynnyksen toimintana oppilaitoksessa osataan tukea aiempaa paremmin myös sel-
laisia opiskelijoita, joilla on erilaisia mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia, mutta jotka eivät 
ole oikeutettuja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Yhteistyöhankkeessa on kehitetty 
OPI-hankkeen toimijoiden kanssa opiskelijoiden avokuntoutusmallia, johon opiskelijat ovat 
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voineet osallistua opiskelun ohella. Tämä on edellyttänyt sekä oppilaitoksen sisäisten toi-
mintojen että kuntouttavan tahon kanssa toimivien yhteistyömallien kehittämistä. 

Opiskelijan näkökulmasta ammatillisen koulutuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen nivo-
minen toimivaksi kokonaisuudeksi edellyttää, että koulutuksen rakenteellisia ja toiminnal-
lisia asioita kehitetään. Koulutuksessa on löydettävä pedagogisia ratkaisuja, joilla tuetaan 
eri tutkintoihin opiskelevien opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ottaen huomioon ope-
tuksen ja ohjauksen erityiskysymykset, tarvittavat erityisjärjestelyt sekä erityispedagogi-
seen tukeen ja ohjaukseen liittyvät tarpeet.

Kela rahoittaa OPI- ja Oppimisen yhteispeli -hankkeita tarkastelevia kahta tutkimusta, jot-
ka valmistuvat keväällä 2014. OPI-hankkeen tutkimuksen toteuttaa Terveyden- ja hyvin-
voinnin laitos. Oppimisen yhteispeli -hankkeen tutkimuksen toteuttaa Bovallius ammatti-
opisto, jossa vastuullisena tutkijana on FT Kaija Miettinen. Molemmat tutkimushankkeet 
toteutetaan yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa. Tutkimusten avulla haetaan uutta 
tietoa avokuntoutukseen perustuvan toimintamallin kehittämiseen.

Opetushallituksen näkökulmasta osaamisen kehittäminen ja toimintamallin rakentaminen 
valtakunnalliseksi on jatkoa ajatellen välttämätöntä. Kiipulan rooli toimintamallin vakiin-
nuttamisessa on keskeinen. Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on keskeinen rooli amma-
tillisen erityisopetuksen kehittämis- ja palvelukeskuksina. Niiden valtakunnallinen tehtävä 
kytkeytyy erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden erityisopetuksen palvelujen kehittämi-
seen ja ammattioppilaitosten erityisopetuksen tukemiseen. Näin ollen uuden toimintamallin 
edelleen kehittäminen, mallintaminen ja levittäminen kuuluvat luontevasti niiden tehtäviin. 
Erityisoppilaitoksilla on mahdollisuus alueensa ammatillisten oppilaitosten yhteistyökump-
paneina levittää OPI- ja Oppimisen yhteispeli -hankkeessa kehitettyä mallia siten, että op-
pilaitos ja kuntoutustoiminta tuodaan lähelle opiskelijoita. Palvelujen suunnittelussa kes-
keiseksi periaatteeksi voidaan nostaa palvelujen saavutettavuus.

Hanke on ajankohtainen ja linjassa valtioneuvoston vuoden 2012 lopussa hyväksymän kou-
lutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman kanssa. Sen avulla pyritään mm. parantamaan 
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien asemaa ja vahvistamaan kaikkien mahdollisuutta 
oppimiseen. Hanke on myös selkeä käytännön esimerkki syrjäytymisen ehkäisystä. Vaihto-
ehtoisesti voidaan puhua osallistamisen tukemisesta. 

OPI- ja Oppimisen yhteispeli -hankkeet ovat toteuttaneet ainutlaatuisella tavalla yhteiseen 
tavoitteeseen suuntaavaa toimintaa. Diagnosoituihin masennus- ja/tai ahdistuneisuushäiri-
öihin, opiskeluun ja kuntoutumiseen saadaan tukea samanaikaisesti. Tulevaisuudessa kan-
nattaa pohtia, tulisiko kohderyhmää laajentaa. Mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia on 
runsaasti ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla, joten toiminta vastaa todellisiin tar-
peisiin. Opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilöstön kommentit kokemuksista nyt käsillä ole-
vassa hankkeessa ovat olleet rohkaisevia ja tuoneet esiin hankkeen tarpeellisuuden. Eri hal-
lintokunnat ylittävällä yhteistyöllä on mahdollisuus tukea kaikkia osapuolia saavuttamaan 
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asetetut tavoitteet. Opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen mahdollistaa 
yleistyessään erilaisten ratkaisujen löytymisen opiskelijoiden läpäisyn edistämiseen, amma-
tin hankkimiseen ja vastaa osaltaan tulevaisuuden työvoimatarpeisiin. 

Opetushallituksella on ilo olla mukana Oppimisen yhteispeli -hankkeessa yhteistyökump-
panina. Toivotamme onnea ja parhainta menestystä käytäntöjen kehittämiselle arvokkaan 
asian edistämisessä.
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3 OPI-kuntoutus – tukea nuoren ammatillisiin 
opintoihin

Ulla Kauranen, projektikoordinaattori, OPI- ja Oppimisen yhteispeli -hankkeet, 
kuntoutuspäällikkö, Kiipulan kuntoutuskeskus

Kela kokeilee OPI-hankkeen avulla mielenterveyskuntoutuspalvelun tuomista lähelle nuo-
ren arkea, tukemaan ammatillisia opintoja ja ammattiin valmistumista. OPI-kuntoutus to-
teutetaan opintojen lomassa ja siihen sisältyy 15 ryhmäkuntoutuspäivää. Ryhmässä nuori 
löytää samassa elämäntilanteessa olevia ja saa vertaistukea. Lisäksi nuoren kuntoutumis-
ta tuetaan yksilöllisesti ja yhteistyössä nuoren läpipiiriin kuuluvien ihmisten kanssa. Jos 
nuorella on hoitosuhde, yhteistyö toimijoiden kanssa pidetään tiiviinä. Kuntoutusprosessi 
on harvajaksoinen ja kestää noin 1,5 vuotta, mikä mahdollistaa opintojen etenemisen kun-
toutuksen aikana. 

Kuntoutuksen rakenne aikajänteellä

Yhteistyö oppilaitoksen ja kuntoutustoimijan välillä on tiivistä, nuoren arjessa läsnä ole-
vaa ja nuoren hyvinvointia sekä opiskelujen etenemistä tukevaa. Kokonaisuudesta rakentuu 
nuoren elämää ja opiskelua tukeva prosessi. Yhteistyöprosessissa on nähtävissä eri vaiheet 
kuntoutujien valinnasta prosessin yhteistoiminnalliseen arviointiin. Lisäksi yhteistyöverkos-
tossa on tarvittaessa muita toimijoita, kuten nuoren läheiset ja perhe, hoitotaho, sosiaali-
toimi ja muut viranomaistahot.

 

   

 

Alkuhaastattelut

Kuntoutuksen rakenne

Hakeutuminen Välijaksot, oppilaitosten tuki Jatkosuunnitelmien toteutus

Yksilölliset haastattelut

Seurantapäivä

Jatkosuunnitelmat

O v 1 v 1,5 v

Koulutusjaksot 2-3 päivää

O,5 v
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OPI-kuntoutuksen kokonaismalli (sisältää oppilaitoksen tukitoimet)

Kuntoutuksen keskiössä on oman sairauden ymmärtäminen ja oireiden tunnistaminen se-
kä nuoren voimavarojen vahvistaminen onnistumisten ja mielihyvää tuottavien kokemus-
ten, harrastusten ja ihmissuhteiden avulla. Myös konkreettinen apu eri elämäntilanteissa 
auttaa nuorta eteenpäin elämässä. Vertaisryhmä tarjoaa nuorelle vertaistukea ja mahdol-
lisuuden jakaa kokemuksia. Nuoruusiässä samanikäisten hyväksyvä seura ja kumppanuus 
ovat tärkeitä. 

Oppimisen yhteispeli -hankkeessa tavoitteena on vahvistaa opetushenkilökunnan ja opiskeli-
jahuollon ohjauksellisia ja pedagogisia valmiuksia järjestellä opetusta mielenterveysongel-
mista kärsivien opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Oppilaitoksen ydintoimintaa on opiskeli-
jan kuntoutukseen hakeutumisen motivointi sekä sitä edistävien pedagogisten ratkaisujen 
ja ohjauksen kehittäminen. 

Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan viimeistään kuntoutuksen alkaessa henkilökohtainen ope-
tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Se toimii prosessin työvälineenä, jonka 
avulla systemaattisesti suunnitellaan ja seurataan opintojen etenemistä prosessimaisesti. 
Kuntoutusjakson aikana opiskelijan tukitoimia oppilaitoksessa kehitetään esiin nousseiden 
tarpeiden mukaisesti. Kuntoutujalle nimetään oppilaitoksen henkilöstöstä yhteyshenkilö eli 
OPI-trainer, joka toimii linkkinä oppilaitoksen ja kuntoutustoimijoiden välillä. Tämä tehtävä 
on usein osa kuraattorin työtä, jonka toiminta prosessissa on usein keskeinen.

Koko oppilaitoksen henkilöstölle järjestetään koulutusta ja vertaistukitoimintaa kehittä-
mään henkilöstön osaamista. Olemassa olevia hyviä toimintakäytäntöjä hyödynnetään opis-
kelijoiden tukemisessa ja tarvittaessa kehitetään uusia.

1.  
TOIMINTA 

EDELLYTYKSET  
   

OPI-kuntoutuksen malli

Kuntoutustoimija

Oppilaitos

1. toimintaympäristö Verkostot

2. opiskelijarekrytointi 3. kuntoutusprosessi 4. yhteinen arviointi/
palaute
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Hankkeen aikana Verven kuntoutuskurssit toteutetaan Verven omissa tiloissa Oulun kes-
kustassa, joka on sijainniltaan hyvä Oulun seudun alueelta tuleville opiskelijoille. Kiipulan 
kuntoutuskeskus toteuttaa kuntoutuksen Ammattiopisto Tavastian tiloissa Hämeenlinnassa. 
Ammattiopisto Tavastian lähes kaikki opiskelijat opiskelevat samalla alueella, joten kun-
toutujilla on tutut puitteet. 

3.1 Kuvallinen toiminta OPI-kuntoutuksen osana

Hannu Aulio, vaativan erityistason psykoterapeutti ja kuvataidepsykoterapeutti,  
Kiipulan ammattiopisto

OPI-kuntoutus koostuu noin kuukauden välein toistuvasta kolmen päivän työskentelyjak-
sosta. Näihin päiviin sisältyy monenlaisia toimintoja, kuten OPI-kuntoutusryhmien kuval-
lista toimintaa. 

OPI-ryhmät kootaan eri koulutusalojen opiskelijoista. Jotta ryhmäläiset rohkaistuisivat jo 
alusta pitäen tuomaan omia asioitaan ryhmässä käsiteltäväksi, on hyvä käyttää menetel-
miä, jotka vähentävät uudessa ryhmässä esiintyvää arkuutta. Tähän hyvän välineen antaa 
kuvien käyttö. 

Kuvien käyttö tässä yhteydessä on muuta kuin ajanvietettä, piirtelyä ja hupia. Kysymys on 
osallistujille tärkeisiin asioihin syventymisestä ja niiden tutkimisesta ja siinä mielessä va-
kavasta työskentelystä. Vetäjän asennoituminen välittyy ryhmäläisille ja vaikuttaa työsken-
telyn tasoon. Työskentelyn päästyä hyvään vauhtiin turvallisessa ilmapiirissä ryhmäläiset 
rentoutuvat ja huumori tulee mukaan, kun ryhmäläiset ovat siihen itse valmiita. Kysehän 
on heidän omista tunteistaan ja menneisyyden tapahtumista. Näihin liittyy raskaiden asioi-
den vastapainoksi myös myönteisiä asioita. Kokoontumiskertojen teemat valitaan siten, et-
tä tämäkin puoli tulee varmasti esiin. 

Hyvin merkittävä kuvien ominaisuus on se, että ne helpottavat ryhmäkertojen mieleen pa-
lauttamista ja auttavat sitomaan tapaamiset yhteen jatkuvaksi ja rikastuvaksi prosessiksi. 
Kuvien äärellä on myös hyvä etsiä yhteisiä sanallisia ilmaisuja käsitellyille asioille. Lisäksi 
kuvallinen ilmaisu on aina yksilöllistä, ryhmät luovat kukin omanlaisensa yhteisen tunnis-
tettavan ilmeensä. Näin rakentuu kokemus siitä, että juuri minun ja juuri meidän ryhmäm-
me ominaisuudet tulevat tarkastelun ja työstämisen kohteiksi.

Tunnetietoa

Oman mielen ilmiöiden käsittelyyn tarvitaan tietoa. Useimmiten tämä tieto on tarjolla sa-
nojen muodossa. Sanat ovat kuitenkin vain ylimalkaisia ilmaisuja joistakin asioista, ilmiöis-
tä ja tunteista. Niihin ei juuri saa sisällytettyä omakohtaisuutta. Nuoren opiskelijan maa-
ilma on muutospaineiden alainen. Pärjääminen opiskelussa ja uusissa ympäristöissä vaatii 
usein itsetutkiskelua. Parhaiten tietoa omista tunteistaan saa omista tunnereaktioista; jot-
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kin asiat itkettävät, pelottavat tai naurattavat. Kun tahdomme hieman etäämmältä tarkas-
tella tunteitamme, voimme käyttää tunneilmaisuun sopivana välineenä kuvaa väreineen. 

Kuvissa ei ole vielä mitään lyöty lukkoon yleispätevälle tasolle, ne eivät ole tunteiden yleis-
tyksiä, kuten sanat ovat, vaan ne vasta hakevat muotoa omalle kokemukselle. Kuvaan voi 
olla yhdistyneenä jälkiä useasta eri tunteesta. Jotta kaikki tämä toteutuisi, tulee ryhmän 
vetäjän huolehtia monin tavoin, että ryhmän ilmapiiri on hyväksyvä. Kaikkien tulee olla tie-
toisia siitä, ettei mihinkään käsiteltävään teemaan ole vetäjän ennalta tietämää ratkaisua. 
Kaikki syntyy ja muotoutuu toiminnan ja kunkin panoksen myötä. Tätä edesauttaa se, et-
tä vetäjä toimii mieluummin epäröiden kuin itsevarmasti, ennemmin ratkaisuja ja ilmaisu-
ja etsien kuin suoria totuuksia laukoen. Tällainen asenne houkuttelee epävarmoja ryhmä-
läisiä osallistumaan. 

Etäisyyden säätely

Uudessa ryhmässä omista asioista keskustelu on hyvin vaativa tehtävä. Tätä helpottamaan 
kuvat ovat oivallisia. Ne voidaan tehdä rauhassa omalla paikalla istuen ja viedä sitten yhtei-
seen tarkasteluun ryhmän eteen. Työskentelyn rytmin ja tempon on oltava varsinkin ensim-
mäisillä kerroilla rauhallinen, suorastaan viipyilevä, jotta tekemisensä suhteen epävarmim-
matkin ehtivät mukaan. Myös työskentelytilaa tulee olla jokaiselle oman valinnan mukainen 
määrä. Alussa turvallisuutta lisää se, että kukin tekee yhteiseen teemaan liittyvän oman 
kuvansa omalla paikallaan. Sitä mukaan, kun ne valmistuvat, viedään ne työskentelytilan 
edessä olevalle suurelle, esimerkiksi 150 cm x 400 cm paperille. Kun kaikkien kuvat ovat 
tarkastelun kohteena, paine omaan esiintymiseen koko ryhmän edessä poistuu. Oma ku-
va saa edustaa kutakin ryhmäläistä. Kun pakolliset puheosuudet on jätetty mahdollisim-
man vähäiseksi, mahdollistuu ryhmän jäsenyyden kokeminen myös hiljaisena osallistujana.

Suuren yhteisen kuvapinnan työstäminen aloitetaan vasemmalta ja vähitellen se täydentyy kerta kerralta 

teemojen tuodessa siihen uusia sisältöjä.
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Omat valinnat

Kuvia tekevässä ryhmässä, jossa on tarkoitus syventyä kunkin henkilökohtaisiin tunteisiin 
ja kokemuksiin elämästä, ei voi sisältyä tehtäviä, joihin olisi vain yksi oikea ratkaisu. Kaik-
ki ratkaisut ovat oikeita juuri tekijänsä kannalta, koska ne ovat hänen omia kokemuksiaan 
kuvaavia yrityksiä välittää jonkin tunteen tai tapahtuman sisältöä ja tunnetta ensin itselle 
ja siten myös muille. Tämä lähtökohta vapauttaa kunkin ryhmäläisen itse kullakin kerralla 
valitsemaan sen, mitä on nyt tällä kerralla valmis ilmaisemaan. Kun luottamus ryhmään ja 
vetäjiin kasvaa, voi myös omiin kuviin tuoda henkilökohtaisempaa tai jopa omalla kertomi-
sellaan avata sitä, mikä jo tehdyissä kuvissa on kätkettynä.

Sanojen vähentäminen

Kokenut kuvaryhmän vetäjä tietää, että puhelias ryhmän ohjaaminen, vuolas ohjeiden anta-
minen tai keskustelun ylläpitäminen ryhmän kokoontumisen aikana syö tilaa kuvilta. Mitä 
enemmän keskitytään sanoihin, sen vähäisempi on kuviin kiinnittyvä huomio. 

Sanoista kuviin

Ryhmän ensimmäisten kokoontumisten aikana konkreettinen käsillä tekeminen vähentää 
ahdistusta ja jännitystä ryhmäläisissä. Osallistuminen tekemällä on useille helpompaa kuin 
osallistuminen puhumalla. Toki täytyy huomioida se, että moni on epävarma maalaus- ja pii-
rustustaidoistaan. Tämän helpottamiseksi kaikki tehtävät sisältävät mahdollisuuden suo-
rittaa ne kirjoittamalla tai leikkaamalla kuvia lehdistä. Vähitellen, kun ryhmässä saadaan 
kokemusta siitä, että nyt ei olla vaatimassa mitään näköissuoritusta ja että jokainen rat-
kaisu on arvokas ja käyttökelpoinen, helpottavat niidenkin paineet, joilla on huonoja koke-
muksia kuvien teosta.

Ryhmän kuvallisen toiminnan vetäjä suunnittelee ryhmälle annetut tehtävät lyhyiksi ja sel-
keiksi tehtävänannoiksi. Hyvä tehtävä antaa ikään kuin puitteet, joiden sisällä liikkumi-
nen on vapaata. Ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua vaan sellaisia ovat kaikki henkilökohtai-
set ratkaisut. Kuvien tarkastelussa keskitytään kuvien visuaalisiin piirteisiin; värisävyihin, 
muotoihin jne. 
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Turvallisuuden lisääntyessä siirrytään kirjoituksesta enemmän kuviin.
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Näkemysten rikastuminen, kehitysprosessin kokeminen

Kuvat säilyvät. Jokaisella tapaamiskerralla ne nähdään uudelleen ja tekijän, kuten muiden-
kin ryhmäläisten, on mahdollista täydentää omaa ja omia tulkintoja kuvista. Vähitellen siir-
rytään olemassa olevan tilanteen ylösmerkinnästä, kirjaamisesta avaamaan kuvilla enem-
män uusia mahdollisuuksia; suuntana on reaktiivisesta proaktiiviseen, kokemuksellisesta ja 
tulkinnallisesta uutta luovaan. Kuvien avulla ryhmäläiset saavat hyvin konkreettisen koke-
muksen siitä, että ryhmän ja kunkin osallistujan kokemukset ja tunnelmat ovat muokkaan-
tuvia ja muuttuvia ja niihin voi itse ja ryhmänä vaikuttaa.

Kuntouttava kuvallinen toiminta

Itse tehdyt kuvat koetaan hyvin henkilökohtaisiksi. Tämän vuoksi kuntouttavan kuvallisen 
toiminnan ohjaajan on oltava hyvin tietoinen käyttämänsä välineen voimasta ja erityispiir-
teistä. Kuvallisen ilmaisun ollessa helposti tunneilmaisun väylänä on kuvallisen toiminnan 
vetäjän vastuulla ja hänen toimenpiteidensä varassa se, etteivät ryhmäläiset koe missään 
vaiheessa toimintaa hallitsemattomaksi.

Esimerkiksi vakavan trauman kokenut nuori tarvitsee ilmaisuunsa turvallisia rajoja. Näi-
tä rajoja voidaan säädellä jatkuvasti esimerkiksi teemojen rajaamisella ja valikoimalla so-
pivat välineet. Esimerkiksi maalit, isot siveltimet ja suuret maalauspohjat saattavat tuntua 
vaikeammin hallittavilta kuin tussit tai lyijykynä pienelle paperiarkille.

Materiaalien vaihteluilla voidaan vaikuttaa sekä hallinnan tunteeseen että innostaa uudenlaiseen ilmaisuun.

OPI-kuntoutuksessa on kuvallisen toiminnan laadusta ja soveltuvuudesta osaksi prosessia 
huolehdittu siten, että kuvallisen osuuden toteuttajan ammatillinen osaaminen on riittävä 
ja toiminta on huolellisesti suunniteltu osaksi koko kuntoutusprosessia. Käytännössä kuval-
linen toiminta sijoittui kunkin kolmipäiväisen OPI-kuntoutusjakson keskelle noin kolmen 
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tunnin työskentelytuokiona. Kunkin kerran kuvallinen materiaali oli nähtävänä koko kun-
toutusprosessin ajan. 

Koska kyseessä oli lääkinnällisen kuntoutuksen menetelmien kehittäminen, koen olleeni 
vaativan erityistason psykoterapeuttina ja kuvataidepsykoterapian kouluttaja- ja työnoh-
jaajakoulutuksen saaneena sopiva luomaan pohjaa toimintamuodolle. Kuvalliseen toimin-
taan syvällinen perehtyminen on välttämätöntä, jotta siitä saadaan tarkoituksenmukainen 
ja toimiva osa kuntoutusta. Jatkossa kuntoutusmuodon vakinaistuessa suosittelen varmista-
maan nimenomaan kuvalliseen toimintaan keskittyvällä työnohjauksella toiminnan laadun. 

Esimerkiksi Kelan palveluntuottajarekisterissä on vuoden 2013 alussa 59 kuvataide-
terapiaa psykoterapian erityismuotona tarjoavaa alan asiantuntijaa eri puolella Suo-
mea. Lisäksi osoitteesta: http://www.kuvataideterapia.fi/ löytyy psykodynaamista psy-
koterapiaa edustavien kuvataidepsykoterapeuttien yhteystiedot. Sieltä löytyvät myös 
sosiaali- ja terveysalan valvontaviranomaisen VALVIRA:n myöntämän vaativan erityis-
tason psykoterapeutin pätevyyden saaneet, jotka ovat saaneet koulutuksen myös alan 
työnohjaajiksi ja kouluttajiksi.

3.2 OPI-kuntoutusta yhteistyössä oppilaitoksen kanssa

Ulla Kauranen, projektikoordinaattori, OPI- ja Oppimisen yhteispeli -hankkeet, 
kuntoutuspäällikkö, Kiipulan kuntoutuskeskus
Marika Niemi, psykologi, psykoterapeutti, Kiipulan kuntoutuskeskus

OPI-kuntoutus on kokonaisvaltaista sairauden oireiden lievittämistä ja arkielämälle aihe-
uttavien haittojen vähentämistä tai poistamista kokonaan. Kuntoutuksessa pyritään otta-
maan huomioon kaikki sen hetkiseen elämään liittyvät asiat ja nuorilla prosessiin liittyy 
kiinteänä osana opiskelu. Siihen liittyy myös aikuistuminen ja itsenäistyminen. Opintojen 
menestyksekäs loppuunsaattaminen ja sen jälkeen työllistyminen auttavat nuorta itsenäis-
tymään taloudellisesti, mikä on nuorelle tärkeää. Sairastunut nuori tarvitsee apua ja tukea 
pystyäkseen suoriutumaan opinnoistaan. 

Kuntoutus tapahtuu useimmiten yhteistyössä. OPI-kuntoutuksessa yhteistyön merkitys 
korostuu. Kuntoutusmalli on rakennettu sellaiseksi, että se mahdollistaa opintojen etene-
misen kuntoutuksen aikana. Malli on harvajaksoinen ja haasteena on saada nuoret sitou-
tumaan kuntoutusprosessiin. Erityisesti alkuvaihe on nuoren sitoutumisessa ratkaiseva, 
koska kynnys tulla ryhmään on monelle nuorelle korkea. Kuntoutuksen harvajaksoisuus 
toisaalta mahdollistaa opiskelun etenemisen ja sitä kautta tuo onnistumisen kokemuksia 
nuoren elämään.
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Rekrytoinnin haasteet

Oppilaitoksessa on tunnistettavissa nuoria, joille kuntoutusta olisi hyvä kohdentaa eli tar-
vetta kuntoutukselle on olemassa. Jos nuoren sitoutuminen kuntoutukseen on haaste, on se 
iso haaste erityisesti hakeutumisvaiheessa. Rekrytoinnin haasteeksi nousevat oppilaitoksen 
resurssit ja mahdollisuudet sitouttaa nuoret kuntoutukseen hakeutumiseen. Oppilaitokses-
sa on valmiit rakenteet nuoren kuntoutuksen tarpeiden tunnistamiseen, mutta sitouttami-
nen vaatii henkilökunnalta useita tapaamisia ja keskusteluja. Kuntoutuksen toimintaa ja 
tarkoitusta käydään läpi moneen kertaan, jotta nuoren kiinnostus ja motivaatio voivat kas-
vaa. Nuori voi halutessaan tulla tutustumaan kuntoutustyöntekijöihin ja -toimintaan poh-
tiessaan hakeutumistaan.

Päävastuun opiskelijoiden rekrytoinnista kantavat oppilaitoksen kuraattorit ja opiskeluter-
veydenhuolto. Myös erityisopetuksen toimijat voivat havaitessaan kuntoutuksen tarpeessa 
olevan nuoren ohjata nuorta kuntoutukseen. Toiminnan edetessä myös opettajat ja ammatil-
liset ohjaajat aktivoituivat ohjaamaan nuoria opiskeluterveydenhuoltoon tai koulukuraatto-
rien juttusille, jossa nuoret saivat apua ja tukea tilanteeseensa ja mahdollisesti jatko-ohja-
usta kuntoutukseen. Alkuvaiheessa koululääkäri toimi usein tarvittavan lääkärinlausunnon 
kirjoittajana, toiminnan edetessä lääkärin lausuntoja on tullut monipuolisemmin myös muil-
ta hoitavilta tahoilta mm. erityissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta. 

Yhteistyö kuntoutuksessa

Kuntoutuksen harvajaksoisuus tekee ryhmäytymisestä haastavan, vaikka juuri ryhmä ja ver-
taistuki ovat kuntoutuksen tärkeitä elementtejä. Nuori kokee, ettei hän ole ainoa ihminen, 
jolla on ongelmia elämässä. Toisilta nuorilta kuullut selviytymiskeinot ja -kokemukset aut-
tavat nuorta jaksamaan ja selviytymään oman elämän ongelmien kanssa.

Haasteena on myös kuntoutuksen aikatauluttaminen huomioon ottaen oppilaitoksen arki. 
Ryhmäjaksojen istuttaminen oppilaitoksen aikatauluihin, jaksojärjestelmään ja eri ammat-
tialoille vaatii yhteistä suunnittelua. Kuntoutuksen harvajaksoisuus vaatii koulun tukea koko 
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kuntoutusprosessin ajan, sillä kuntoutuksen rooli prosessissa on tukea lisäävä, ei korvaava. 
Kuntoutuksen tarjoama tuki on erilaista koulun mahdollisuuksiin verrattuna. Kuntoutus-
toimijoilla on mahdollisuus tarkastella nuoren tilannetta eri näkökulmasta kuin oppilaitok-
sen henkilöstöllä. Yhteistyössä nuoren saama tuki ja apu tarjoavat mahdollisuuden nuoren 
elämäntilanteen kohentumiselle. Myös nuoren hoitosuhteiden säilyminen ja yhteistyön tii-
vistäminen hoitotahon kanssa ovat tärkeitä ja harvajaksoinen kuntoutus mahdollistaa sen. 

Kuntoutuksen aikana osa nuorista päätti lopettaa opinnot. Jokaisen kanssa laadittiin yksi-
löllinen jatkosuunnitelma yhteistyössä oppilaitoksen toimijoiden kanssa, tuettiin sen toteu-
tumista ja ohjattiin nuorta saamaan tarvittavaa tukea verkostotyöskentelyn avulla. 

Kuntoutuksen aikana eri toimijoiden (koulu, opiskeluterveydenhuolto, hoitotaho ja kuntou-
tus) yhteistyötä pystyttiin tiivistämään. Osalla nuorista hoitoon ohjaamista pystyttiin edis-
tämään ja osalla hoitoon sitoutumista ja motivoitumista tuettiin. 

Nuorten yksilölliset kuntoutumispolut

Yksilö- ja verkostotapaamiset toteutuivat Kelan hankesuunnitelman mukaisesti kuntou-
tuksen alussa ja lopussa. Sen sijaan kuntoutusprosessin aikana nuoria tavattiin ja tuettiin 
enemmän kuin oli suunniteltu. Nuori tarvitsee tukea ja apua silloin, kun itse sitä pyytää ja 
siltä henkilöltä, jolta hän sitä pyytää. Kaikissa tilanteissa tilanteen selvittelyä ei voi siirtää 
millekään muulle taholle tai ajalle. 

Osalle kuntoutujista on vaikea sitoutua sovittuihin aikatauluihin. Varsinkin kynnys tulla en-
simmäisiin tapaamisiin on nuorille korkea. Kuntoutustyöntekijöiltä peruuntumiset ja tule-
matta jättämiset vaativat joustavuutta, kärsivällisyyttä ja sitovat työaikaa. Myös verkosto-
tapaamisten sopiminen vaatii joidenkin kuntoutujien kohdalla pitkäjänteistä suostuttelua. 
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Kuntoutuja ei aina halua kutsua pala-
vereihin kuntoutuksen kannalta tärke-
ää toimijaa. Nuoren aiemmat kokemuk-
set verkostotapaamisista saattavat olla 
huonoja ja kukapa haluaisi elämäänsä 
ruodittavan useamman ihmisen yhteis-
tapaamisessa. Erityisen vaikeaa on van-
hempien tai läheisten mukaan pyytämi-
nen, mikä itsenäisyyteen pyrkivän nuoren näkökulmasta on ymmärrettävää. 

Moni kuntoutuksessa ollut nuori on ilmaissut, kuinka alkuvaiheen jälkeen kuntoutusryh-
mään on helpompi tulla ja siellä olla kuin kouluryhmään. Yksi avaintekijä on vertaisten löy-
täminen, mutta myös sisällölliset erot tekevät kuntoutuksesta houkuttelevaa. Kuntoutuksen 
tavoitteet ovat henkilökohtaiset ja itse laaditut. Kuntoutuksessa ei olla arvioinnin kohteena 
samalla tavalla kuin koulussa, mikä vähentää suoriutumispainetta. Nuorten mielestä kun-
toutuksessa on kaiken kaikkiaan rento ilmapiiri, jonne saa tulla sellaisena kuin on.

Joidenkin ryhmien kanssa kokeiltiin Facebook-ryhmän käyttöä ryhmäyttämisen ja vertais-
tuen välineenä. Ennen käyttöönottoa kaikki antoivat siihen suostumuksensa ja jos ryhmässä 
oli yksikin nuori, joka ei siihen halunnut sitoutua, ei ryhmää muodostettu. Nuoret opastet-
tiin Facebookin käyttöön ja sen hyvät ja huonot puolet käytiin läpi. Tietoturvasyiden vuoksi 
Facebookia ei käytetty varsinaisen kuntouttamisen välineenä. Kuntoutustyöntekijät käytti-
vät Facebookia lähinnä tiedotukseen, kannustavien ja mielialaa kohentavien viestien lähet-
tämiseen sekä nuorten tavoittamiseen. 

Nuorten yksilölliset kuntoutusprosessit etenivät vaihtelevasti. Kaikille osallistujille kuntou-
tuskurssi antoi eväitä ja keinoja tuleviin tilanteisiin. Osa pystyi ottamaan kuntoutuksessa 
hankittuja keinoja käyttöön prosessin aikana, mutta osa nuorista tarvitsee jatkossakin yk-
silöllistä hoitoa ja tukea elämäänsä. Jokaisen opintojaan jatkavan nuoren kohdalla opis-
kelujen tuki ja HOJKS-prosessi jatkuvat ja yksilöllisesti räätälöityä opetusta seurataan ja 
muokataan. 

Kuntoutuksen toimintaympäristö

Etelä-Suomen osaprojektissa kuntoutus on tuotu oppilaitoksen tiloihin, mikä tuo sille uu-
sia mahdollisuuksia ja haasteita. Kuntoutujien on ollut helppo tulla kuntoutukseen eivätkä 
nuoret ole viestittäneet leimautumisen pelosta. Myös yhteistyö koulun kanssa on luontevaa 
ja tiivistä, kun toimijat elävät yhteisessä arjessa. Oppilaitoksen säännöt ja puitteet täytyy 
toiminnassa huomioida, vaikka yhteistyö tilojen suhteen sujuu erittäin hyvin. Kuntoutuksen 
profiloituminen omanlaisekseen toiminnaksi nuorten silmissä on haaste, kun toiminta tapah-
tuu koulun tiloissa. Myös kuntoutukseen ryhmäytyminen voi olla iso haaste, jos vetovoima 
oman luokan toimintaan ja opintojen suorittamiseen painaa mieltä. Kuntoutuksen tapahtu-
essa uudessa ympäristössä voisi se tarjota uusia virikkeitä ja näkökulmia nuoren elämään.
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4 OPI-kuntoutusta ja uusia toimintatapoja 
Ammattiopisto Tavastian arjessa

Päivi Kortesniemi, opiskelijapalvelupäällikkö, Ammattiopisto Tavastia

Opiskelijoiden mielenterveysongelmat näkyvät oppilaitoksen arjessa kasvavana haasteena. 
Erilaiset ongelmat aiheuttavat opiskelijoiden poissaoloja opetuksesta, esiintyy opintojen 
etenemisen ongelmia ja opintojen keskeyttämisiä. Opettajat ovat välillä ymmällään, kuin-
ka paljon heidän pitäisi tietää tai kuinka pitkälle heidän pitäisi taipua, jotta opiskelijan 
opintojen eteneminen varmistettaisiin arjen ongelmista huolimatta. Haastetta on myös sii-
nä, kuinka paljon opettajan on ymmärrettävä ja miten selittää esimerkiksi toistuvat opis-
kelijan poissaolot muulle ryhmälle. Mielenterveysongelmiin liittyy vieläkin epätietosuutta 
ja pelkoja kohdata haastava nuori. Oppilaitoksessa pohditaan, mikä on koulun ja mikä hoi-
tavan tahon rooli.

Tätä taustaa vasten Ammattiopisto Tavastiassa kiinnostuttiin lähtemään mukaan Amma-
tillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen 
kehittämishankkeeseen (OPI-hanke). Kun Opetushallitus osoitti kiinnostustaan mahdollis-
tamalla tähän sisarhankkeen Oppimisen yhteispeli, syntyi kolmen vuoden tiivis kokonaisuus, 
jossa Etelä-Suomen valittuna oppilaitoksena Ammattiopisto Tavastia otti haasteen vastaan. 

Avomuotoisia kuntoutuskursseja toteutettiin neljä vuosien 2010 - 2013 aikana. Ryhmissä 
oli kaikkiaan nelisenkymmentä Tavastian opiskelijaa. Tavastiassa kuntouttava taho oli Kii-
pulan kuntoutuskeskus. Kuntoutuskurssit toteutettiin kuitenkin Ammattiopisto Tavastian 
tiloissa opiskelijoiden koulupäivinä.

Kuntoutukseen osallistuvien nuorten rekrytointi osoittautui haastavaksi ja toisinaan työ-
lääksi. Kurssia ehdotettiin kaikkiaan yli sadalle nuorelle, mutta monessa tapauksessa nuori 
ei ollut itse valmis tarttumaan tähän vaihtoehtoon, vaikka pientä kiinnostusta aluksi olikin. 
Erityisesti poikia oli vaikea motivoiva osallistumaan kuntoutuskursseille. Kurssit toteutui-
vatkin varsin tyttövaltaisina.

Vaikka opiskelijoiden rekrytointi kuntoutuskursseille oli ajoittain työlästä, kokivat esimer-
kiksi koulukuraattorit saaneensa tästä työhönsä aivan uuden työvälineen. Kuraattorit ko-
kivat, että heillä oli nyt käytössään jotakin konkreettista tavallisten keskustelujen lisäksi. 
Myös alaikäisten opiskelijoiden huoltajat suhtautuivat varsin positiivisesti kuntoutusmah-
dollisuuteen.

Joissakin tapauksissa opiskelija kavahti juuri ryhmämuotoista toimintaa, koska omat vai-
keudet olivat sosiaalisissa tilanteissa. Toisaalta ne nuoret, joille kuntoutus näytti olevan oi-
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kea-aikaista, tarttuivat tähän vaihtoehtoon hyvin hanakasti. Samat nuoret ovat kokeneet 
saaneensa kuntoutuksesta apua ja opiskelijoiden oma tietoisuus masennuksesta, ahdistu-
neisuudesta ja niiden hoidosta on lisääntynyt.

Kuntoutukseen sopivien opiskelijoiden rekrytointiin osallistuivat lähinnä oppilaitoksen kou-
lukuraattorit ja terveydenhoitajat. Opettajille, muulle henkilökunnalle ja yhteistyötahoille 
tiedotettiin kuntoutusmahdollisuudesta. Aihealuetta pidettiin yllä mm. Oppimisen yhteispe-
li -hankkeeseen liittyvän mielenterveyskoulutuksen ja opettajien vertaistapaamisten avulla. 
Erityisopetuksen ja opiskelijahuollon osuus aiheen ylläpitämisessä ja opiskelijoiden moti-
voinnissa kuntoutuskursseille oli keskeisessä roolissa.

Kokeilimme kuntoutusryhmien rinnalla matalan kynnyksen vertaisryhmätoimintaa, joka jää 
hankkeen tuloksena elämään oppilaitoksen arkeen vakituisena toimintana. Freedom-ver-
taisryhmätoiminnasta kerrotaan toisaalla tässä julkaisussa.

Ammattiopisto Tavastiassa päätettiin opinnollistaa kuntoutuskurssille osallistuminen. Opis-
kelijat saivat OPI-kurssi – opiskelijan hyvinvointi -nimisestä kurssista yhden opintoviikon 
vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Myös rinnakkaiseen toimintaryhmään osallistuminen 
opinnollistettiin.

Kun hankkeiden alkumetreillä suunnittelimme, mitä oppilaitoksen tukitoimet voivat olla kun-
toutukseen valituille opiskelijoille, nousi esille oppilaitoksessa jo olemassa olevat erityisope-
tuksen keinot. Katsoimme, että lähes aina kuntoutuskurssille osallistuva nuori oli samalla 
HOJKS-opiskelija. Näin OPI-kuntoutukseen osallistuva opiskelija sai erityisopetuksessa jo 
käytössä olevia pedagogisia tai psykososiaalisia tukitoimia. Kuitenkin OPI-kuntoutukseen 
osallistuvat opiskelijat olivat ikään kuin ”erityisessä suojeluksessa”, jolloin heidän kohdal-
laan pyrittiin etsimään myös uusia toimintatapoja.

Opettajien ja muun henkilöstön tietoisuus ja osaaminen mielenterveysongelmista vahvistui-
vat hankkeen aikana. Opettajille järjestettiin psykologin ohjaamaa ryhmämuotoista konsul-
taatiota vaikeista tilanteista ja opiskelijahuollon henkilöstö osallistui aiheen koulutuksiin.

Monet opiskelijat ovat hyötyneet oppi-
laitoksen tukitoimista, vaikka he eivät 
ole kuntoutuskursseille osallistuneet-
kaan. Mielenkiintoisena ilmiönä hank-
keista jäi elämään mm. se, että kun 
kursseille rekrytoitiin opiskelijoita, sa-
malla teimme oppilaitoksessa ikään 
kuin etsivää mielenterveystyötä. Etsi-
vän työn tuloksena moni muuten syr-
jäytymisvaarassa oleva nuori on tullut 
oppilaitoksen erityisopetuksen tai psy-
kososiaalisen tuen piiriin, vaikka he ei-
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vät osallistuneet kumpaankaan ryhmätoimintaan. Näillekin nuorille kuntoutus- tai muu ryh-
mätoiminta voi olla ajankohtaista ja höydyllistä myöhemmin.

4.1 Koulukuraattorin rooli ja kokemukset OPI-kuntoutukseen 
rekrytoinnista

Erja Eskelinen, Kimmo Laiho ja Pirjetta Pakanen, koulukuraattorit,  
Ammattiopisto Tavastia

Hankkeen alussa päätimme, että jokaiselle kuntoutuskurssille osallistuvalle opiskelijalle ni-
metään yhdyshenkilö oppilaitoksesta. Ammattiopisto Tavastiassa yhdyshenkilöiksi nimet-
tiin koulukuraattorit. Toki nuorelle annettiin mahdollisuus pitää yhteyttä myös esimerkiksi 
opiskeluterveydenhoitajaan tai muuhun opiskelijapalvelun henkilöön opiskelijan oman toi-
veen mukaisesti.

Katsoimme, että koulukuraattori on luonteva henkilö opiskelijoiden rekrytoinnissa kuntou-
tuskursseille ja myöhemmässä yhteydenpidossa. Kuraattoreista tulikin hankkeen aikana 
rekrytointityön keskeisimpiä henkilöitä.

Nuoren kohtaamisen monet polut

Lähdimme avoimin mielin etsimään nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita osallistumaan eri-
tyisesti heidän ikäisilleen suunnattuun kuntoutuksen tukimuotoon. Mielenkiintoiseksi ja lä-
heiseksi kuntoutuksen teki sen konkreettinen läsnäolo omassa arkityössämme niin nuorille 
kuin meillekin. Saimme näin yhdessä nuortemme kanssa uuden toimintatavan oppilaitok-
seemme. Jo rekrytointivaiheessa opiskelijapalvelun muut työtekijät tukivat konkreettises-
ti työtämme ja saimme vaivattomasti lisävahvistusta OPI-kuntouttajilta, jotka toteuttivat 
kurssien ohjaamisen. Myös kuntouttajat kertoivat kurssin mahdollisuuksista opiskelijoil-
le ja tarjoutuivat toisinaan työpariksi koulukuraattorin rekrytoidessa uusia opiskelijoita.

Mielenterveydestä ja kuntoutuskurssista avoimesti puhuminen tuli yhdeksi ”huolen puheek-
si ottamisen” työvälineeksi. Meillä oli ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota opiskelijoille jo-
takin uutta ja konkreettista omassa oppilaitoksessa. Joskus nuori kertoi kuulleensa kurs-
sista terveydenhoitajalta, jolloin asiaa oli jo kypsytelty ennen kuraattorin kanssa käytävää 
keskustelua. Sovimme opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien kanssa, että opiskelijan 
kannalta ei ole väliä, vaikka lähestyisimme samojakin opiskelijoita.

Opiskelijapalvelun esimiehemme ja erityisopetuksen koordinaattorimme tukivat työtämme 
seuloessamme mahdollisia ehdokkaita. Peruskouluista tulevista nuorista saimme tietoa eri-
tyisopetuksen koordinaattorilta keväisen Saattaen vaihto -toiminnan kautta. 

Oppilaitoksen vakiintuneeseen käytäntöön kuuluu yhteishaun joustavan haun kautta tullei-
den hakemusten käsittely yksityiskohtaisesti. Joustavan haun työryhmään kuuluvat koulu-
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kuraattorit, opiskelijapalvelupäällikkö, erityisopetuksen koordinaattori ja tarvittaessa mui-
ta asiantuntijoita. Siltä varalta, että nuori aloittaa opintonsa oppilaitoksessamme, meillä on 
hänestä joustohakemusten kautta arvokasta tietoa HOJKS-prosessia varten, mutta myös 
keskustelun pohjaksi OPI-kuntoutusta ajatellen.

Tiedotimme kuntoutuskursseista ammattiopiston ilmoitustauluilla ja esitteitä oli jaossa 
niin opiskelijapalvelun tiloissa kuin yhteistyökumppaneillakin. Sähköpostilla muistuteltiin 
opettajia informoimaan mahdollisista nuorista, joihin he olivat tutustuneet opetuksessa ja 
toivoivat kuraattoreiden tarkempaa tukea koulunkäyntiin. Opiskelijoita tulikin luoksemme 
esimerkiksi opettajien tai nuoriso-ohjaajien lähettäminä tai opiskelijan omasta aloitteesta.

Opiskelijahuoltoryhmät antoivat myös arvokasta tietoa opiskelijoistamme. Tietoja tuen tar-
peessa olevista opiskelijoista tuli myös jaksonvaihtopalavereista, joissa ryhmänohjaajat 
kertoivat oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemisestä opiskelijahuollon ja eri-
tyisopetuksen edustajille.

Yhteistyötahoistamme mm. etsivä nuorisotyö saattoi ehdottaa OPI-kuntoutuskurssia yh-
teisille asiakkaille. Myös nuorisopsykiatrinen poliklinikka tiedotti asiakkailleen kuntoutus-
kursseista.

Hankkeen alusta lähtien kerroimme avoimesti nuorelle Kelan kuntoutuskurssista, joka edel-
lyttää lääkärin B-lausuntoa. Neuvoimme tarvittaessa opiskelijaa kuntoutushakemusten täyt-
tämisessä. Yhdessä pohdimme, minkä hoitavan tahon kanssa he voisivat selvittää tervey-
dentilaansa ja B-lausunnon mahdollisuutta. Lausunto saatiin omalta koululääkäriltä, oman 
asuinkunnan lääkäriltä tai muulta olemassa olevalta hoitavalta taholta.

Kela oli tukena pohtiessamme koulukuraattorin näkökulmasta opiskelijan hakeutumista 
kurssille. Kelan virkailija toimi yhdyshenkilönä, neuvoi lomakkeiden täytössä ja selvensi 
konkreettisesti kriteereitä kurssille pääsystä.

Rekrytoinnin haasteet 

Vaikka olimme innostuneita uudesta työvälineestämme, kuntoutuskursseille rekrytointi oli 
ajoittain työlästä ja aikataulut tiukkoja. Kuraattoreilla on varsin suuret asiakasmäärät ja 
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työ ruuhkautuu aika ajoin etenkin keväällä ja alkusyksyllä. Tulimme siihen tulokseen, et-
tä sopiva taajuus kursseille olisi ehkä yksi kurssi/lukuvuosi. Kurssin alku voisi ajoittua ke-
vätlukukauden alkuun, jolloin rekrytointityötä voisi tehdä koko syyslukukauden ajan. Myös 
opiskelijat tarvitsevat aikaa uuden asian sulatteluun.

Tarjosimme kuntoutusryhmää johdonmukaisesti sekä pojille että tytöille. Poikia oli vaike-
ampi saada innostumaan kuntoutuksesta. Pojat kokivat erityisesti diagnoosin tarpeellisuu-
den ja B-lausunnon saamisen huolestuttavaksi. Myös ryhmämuotoiseen toimintaan osal-
listuminen koettiin joskus hankalaksi ja vähän pelottavaksikin. Mietimme, lähestymmekö 
aihetta mahdollisimman avoimin silmin suhteessa poikiin. Poikien rekrytoinnin ongelmaan 
vastasi osaltaan Oppimisen yhteispeli -hankkeen rinnakkainen vertaisryhmätoiminta, jota 
hankkeen aikana kokeiltiin kuntoutusryhmien rinnalla.

Pohdimme, onko kuntoutuskurssille osallistumisen ehtona oltava lääkärinlausunto B vai 
riittäisikö esim. sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai koulukuraat-
torin suositus. 

Joskus opiskelijat kertoivat, että heillä oli jo useita kontakteja tai auttavia tahoja. Nuorella 
saattoi olla kontakti sosiaalityöntekijään, terapeuttiin tai lääkäriin. Myös kuraattorien mie-
lestä tällöin kuntoutuskurssi uusine aikuisineen voisi olla liikaa sen hetkiseen tilanteeseen.

Kuntoutuksen oikea-aikaisuus nuoren kannalta onkin ensiarvoista. Koulukuraattorin am-
mattitaitoa kysyttiin nuoren arvomaailman ja elämäntilanteen ymmärtämisessä ja kun-
toutuksen sopivuuden arvioinnissa opiskelijan kohdalla. Yritimme tukea opiskelijaa ratkai-
sussa, vaikka se ei olisikaan johtanut kurssille hakeutumiseen. Rekrytoinnin seurauksena 
opiskelijoita tuli kuraattorien asiakkaiksi, vaikka he eivät kuntoutukseen osallistuneetkaan. 
Tukea tarvitsevat opiskelijat tulivat näin joka tapauksessa opiskelijahuollon tai erityisope-
tuksen palvelujen piiriin.

4.2 Terveydenhoitajat OPI-yhteistyöntekijöinä 

Anu Halinen, Liisa Seppälä, Marja Järvinen ja Sirpa Lahtinen, terveydenhoitajat, 
Ammattiopisto Tavastia

OPI-kuntoutuksen toiminta-ajatus kuulosti hyvältä ja otimme innokkaina vastaan lisäre-
surssin nuorten opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen. Toiminnan käynnistyessä syk-
syllä 2010 oli opiskeluterveydenhuollossa henkilöstövajetta. Masentuneet, ahdistuneet ja 
yksinäiset nuoret työllistivät terveydenhoitajia paljon.

Toiminta käytännön työssä 

Syksyn 2010 aikana kartoitettiin aluksi kuntoutukseen sopivat nuoret. Heitä löytyikin yl-
lättävän paljon, koska terveydenhoitajat olivat tehneet nuorten kanssa kannattelevaa työtä 
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jo aiemmin. Palvelun markkinointi tapahtui henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä. Asi-
an esitteleminen kävi luontevasti nuorille, jotka olivat kamppailleet jo pitkään oireidensa 
kanssa. He kokivat kuntoutuksen voivan kohottaa oman hyvinvointinsa tilaa kokonaisval-
taisesti. Toisaalta nuorten henkilökohtaiset tapaamiset, yhteydenotot vanhempiin, ajan jär-
jestäminen lääkärille ja yhteydet opettajiin vaativat paneutumista ja osaltaan ne kuormit-
tivat työtämme perustyön ohella. 

Ryhmämuotoiseksi kuvattu toiminta ahdisti jo ajatuksena joitain nuoria siinä määrin, ettei-
vät he voineet edes ajatella siihen ryhtyvänsä. Osa nuorista, jotka terveydenhoitajat katsoi-
vat soveltuvan kuntoutukseen, ohjautui lääkärin tapaamisen jälkeen erikoissairaanhoitoon. 
Nuoret, joiden psyykkinen oireilu oli lievää eikä ollut kestänyt kovin kauaa, eivät saaneet 
diagnoosia ja jäivät hankkeen ulkopuolelle. Osa heistä ohjautui myöhemmin perustettuun 
Freedom-ryhmään.

Kuntoutukseen vaadittavan lääkärin B-lausunnon saaminen kävi hankalaksi toiminnan al-
kupuolella opiskeluterveydenhuollon lääkärivajeen vuoksi. Terveyskeskuslääkärit ja osaksi 
myös nuorisopsykiatrian lääkärit eivät kaikki olleet vielä tietoisia hankkeesta. Toiminnan 
jatkuessa B-lausunnon saaminen on helpottunut. Opiskeluterveydenhuollon lääkärin lisäk-
si todistuksia on saatu kotipaikkakuntien hoitavilta tahoilta. Toiminnan edetessä palvelun 
markkinointi on käynyt luontevammaksi saatujen kokemusten pohjalta ja se on muodostu-
nut osaksi perustyötä.

Terveydenhoitajan rooli kuntoutusprosessissa

Terveydenhoitajan rooli hankkeen käynnistämisessä oli näkyvä. Sen eteneminen jäi kuiten-
kin epäselväksi joillekin nuorille – osittain asiaan vaikutti myös terveydenhoitajan tietoi-
nen irrottautuminen kannattelijan roolista. 

Kuntoutuksen toteutus toimintatapoineen jäi meille joiltain osin epäselväksi. Terveydenhoi-
tajan perustyö ei mahdollistanut riittävää nuorten tilanteen seurantaa kuntoutuksen al-

kuvaiheen jälkeen. Joidenkin kuntoutukseen 
osallistuneiden nuorten psyykkinen tila not-
kahti ryhmään liittymisen jälkeen hetkellisesti 
ja se heijastui yhteydenottoina terveydenhoi-
tajaan aiheuttaen lisäkuormitusta.

Ajatus tuoda mielenterveyskuntoutusta nuo-
rille osaksi heidän opintojaan ja omaan oppi-
laitokseen tuntuu tulevaisuudessakin hyvältä 
toimintatavalta, joka vaatii vielä käytännön 
toteutuksen hiomista kaikkien toimijoiden 
kesken. Toivoisimme, että nuoret, joilla ilme-
nee vasta varhaisvaiheen psyykkistä oireilua, 
saataisiin ohjattua juuri tällaiseen kuntoutuk-
seen. 
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5 OPI-hanke ja erityisopetus

Elina Jalli, erityisopettaja, Ammattiopisto Tavastia

OPI-kuntoutuksen lähes kaikille nuorille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestä-
mistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Monille nuorille on suunniteltu yksilöllinen lukujärjes-
tys lähinnä ammattitaitoa täydentäviin aineisiin (ATTO-aineet). Useimmiten opiskelua ovat 
tukeneet kavennettu lukujärjestys tai vaihtoehtoiset opiskelumenetelmät, kuten etätehtävät 
tai sosiaalisen median hyödyntäminen. Kunkin opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan 
on pyritty suunnittelemaan opintopolku, joka tukee parhaiten nuoren opintoja ja kuntou-
tusta. HOJKS:ssa pyritään kokonaisvaltaiseen suunnitteluun huomioiden OPI-kuntoutuksen 
lisäksi mahdollinen oppimisvaikeus, tarkkaavaisuuden tai hahmottamisen pulma tai muu 
vastaava, jolloin nuori tarvitsee erityistä tukea opintoihinsa.

Monilla OPI-nuorilla on ollut huoli opintojensa etenemisestä oman 
jaksamisensa vuoksi. Siksi HOJKS tukee opiskelijan opintoja ja mah-
dollistaa niiden joustavan etenemisen. Tärkeää on, että kaikille OPI-
nuorille laaditaan HOJKS, jotta voidaan vastata heidän yksilöllisiin 
tarpeisiinsa opintojen suunnittelussa ja tutkinnon saavuttamisessa. 

Hyvin tärkeää on erityisopettajien, OPI-kuntouttajien ja opiskelijapal-
veluhenkilökunnan yhteistyö nuoren opintojen suunnittelussa ja seurannas-
sa. Tiedottamisen pitää olla sujuvaa ja nuorta kunnioittavaa. Nuori ei saa joutua tilanteeseen, 
jossa hän joutuu monelle eri taholle selittämään poissaolojaan tai opintojen erityisjärjeste-
lyjä, vaan kaikkien asianosaisten olisi oltava tietoisia nuoren tilanteesta. OPI-kuntouttajille 
voi tulla ilmi sellaisia opetukseen liittyviä asioita, jotka opettajien tai ryhmänohjaajien olisi 
hyvä tietää opetuksessa ja päinvastoin. Tärkeää on toki huomioida salassapitovelvollisuus ja 
opiskelijan toiveet ja tarpeet tietojen välittämisessä.

Erityisopettajan rooli on keskeinen nuorten kuntoutukseen löytymisessä. Erityisopettajat 
tietävät HOJKS-opiskelijoiden tarpeet ja tunnistavat helposti myös sellaisen tuen tarpeen, 
johon OPI-kuntoutus voi vastata. Erityisopetuksessa päästään usein lähelle opiskelijaa ja 
luotettavan suhteen muodostuttua on helpompaa puhua vaikeammistakin asioista. Silloin 
keskusteluissa voivat tulla esille myös nuoren mielialaan ja jaksamiseen liittyvät kysymykset.

Nuorten kokemukset kuntoutuksesta ovat olleet pääosin myönteisiä. Erityisopetuksessa on 
havaittu, että opetuksen yksilöllisemmät suunnitelmat ja toimenpiteet ovat lievittäneet mo-
nen opiskelijan stressiä ja tuoneet helpotusta arjen sujumiseen. OPIsta on tullut osa oppi-
laitoksemme arkea ja tieto siitä alkaa levitä myös nuorten keskuudessa. OPI-hankkeen etu-
na on ollut myös se, että nuorten mielenterveyspulmat ovat tulleet opettajille tutummiksi ja 
ehkä on onnistuttu karsimaan asiaan liittyviä ennakkoluuloja.

Epämieluisaa 
oli poissaolojen 
korvaamisesta 

sopiminen opettajien 
kanssa.
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5.1 OPI-nuoren ohjaus ja tuki opettajien silmin tarkasteltuina

Haastateltavina Minna Kilkka, lehtori, erityisopettaja ja  
Sami Heinonen, opettaja, rakennusala, Ammattiopisto Tavastia 

Haastattelun pohjalta kirjoittanut Reijo Mononen, psykologi, Kiipulan ammattiopisto

Artikkelin OPI-nuoren henkilötiedot ja muut tunnistettavat tiedot on muutettu.

Ammatilliset opettajat ja opintonsa aloittavat tuoreet opiskelijat kohtaavat opintojen käyn-
nistyessä alkuhaastattelun äärellä. Tällöin ei opettajille yleensä kerry vielä kovinkaan ko-
konaisvaltaista kuvaa uusien opiskelijoiden aiemmasta elämänhistoriasta, mahdollisista 
opinnoista, terveydentilasta ym. Nämä keskustelut ja niistä tarvittaessa viriävät erilaiset 
kohtaamiset kanavoituvat ensisijaisesti koulukuraattorille.

Täysi-ikäisellä Maijalla oli takanaan keskeytyneitä opintoja kahdessa koulutusohjelmassa sekä 
kahden muun koulutusalan suppeita opintoja, ei kuitenkaan yhtään ammatillista tutkintoa. Hän 
ei kertonut aluksi opettajilleen näistä opinnoista, ei opintomenestyksestään eikä opintojen kariu-
tumisesta runsaisiin poissaoloihin…

Laaja-alaisempaa sirpaletietoa karttuu opiskelijasta opettajille ajan myötä oppimiskäy-
tänteiden moninaisissa kohtaamistilanteissa. Ammatilliset opinnot ja niiden ohjaaminen 
ovat vahvasti opettajan ja opiskelijan päivittäisen vuorovaikutuksen keskiössä. Ammatti-

opettajat pyrkivät pysyttelemään ensisijaisesti keskeisessä opettajan roolissaan 
kokien, että näin vuorovaikutus on luontevampaa puolin ja toisin varsinai-

sissa oppimistilanteissa. 

Opiskelijan toiminnallinen tukeminen ja ohjaus muilla elämänalueilla 
kuuluvat työnjaollisesti koulukuraattorin tai muun opiskelijahuollon se-
kä terveydentilan osalta terveydenhuollon ammattilaisten tehtäväkent-

tään. Nämä tahot ja kotipaikkakunnan mahdolliset hoito- ja tukiorgani-
saatiot ovat tarvittaessa verkostomaisessa yhteydessä keskenään. Heillä 

kullakin on omanlaisensa kosketuspinta tukea tarvitsevaan opiskelijaan. Kukin 
taho toimii omista lähtökohdistaan, oman toimintakulttuurinsa mukaisesti, puhuu omalla 
kielellään ja antaa yhteistyössä näköisensä panoksen opiskelijan hyväksi. Niinpä kokemuk-
set ja tulkinnat opiskelijan kulloisestakin tilasta ja tarpeista voivat näkökulmasta riippuen 
jossain määrin vaihdella ja painottua. 

…Maijan tukena oli lisäksi hoitotaho, joka kannusti edelleen jatkamaan opintoja vaiheessa, jol-
loin opettajien kokemusten mukaan ei riittäviä opiskeluedellytyksiä enää ollut…

Rakennusalan oppimista ja opettamista raamittaa luonnollisesti käytännön rakennustöiden 
realismi. Oikeaa työtä opitaan tekemällä todellisia oppimistehtäviä erityyppisissä ja ajoit-
tain vaihtuvissa itseohjautuvuuteen pyrkivissä työryhmissä, tiimeissä ja työpareina.

On helpompi olla 
ja kuunnella, kun 

tekee jotain samaan 
aikaan.
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Maija osallistui opetukseen asiallisesti silloin, kun hänen lääkityksen-
sä oli kohdallaan. Sitä jouduttiin kuitenkin vaihtamaan useaan ottee-
seen ja huonosti sopiva lääkitys ilmeni selvästi hänen olemuksestaan. 
Luonnollisesti sopimaton lääkitys sitoi energiaa ja tuotti väsymystä, 
voimat eivät riittäneet. 

Käytännön oppimistehtäviä yhdessä suorittavat ryhmät ja tiimit 
muodostuvat ja kiinteytyvät sitä mukaa, kun opiskelijat oppivat tun-
temaan toisensa. Olennaisia seikkoja ovat samantasoinen osaaminen, op-
pimiskyvyt, vahvuudet ja kehittymishaasteet, taidot, työnopeudet, työasenteet, yhteensopi-
vat persoonallisuudet… 

Koska Maija oli alun alkaen runsaiden poissaolojen vuoksi opinnoissaan jäljessä, muut opiskeli-
jat alkoivat torjua häntä suojatakseen omaa tiimiurakkaansa.

Rakennettavan kohteen valmistuminen tapahtuu yhteisen työn tuloksena ja oleellista on, 
että eri opiskelijoiden tekemät työtehtävät niveltyvät toiminnallisesti ja ajallisesti toisiin-
sa. Homma sujuu! Opettajat puolestaan pyrkivät tukemaan otollisten oppimisyhteisöjen 
muodostumista.

Maija ei luvallisten ja ”omien” poissaolojensa vuoksi löytänyt eikä lunastanut paikkaansa missään 
ryhmässä, vaan joutui suoriutumaan tehtävistään usein yksin. Maija olisi kyllä kyennyt omaksu-
maan vastaavat oppimistehtävät, jos hän olisi yksinkertaisesti ollut paikalla. Hän otti aina an-
netut rakennustekniset työt valikoimatta vastaan ja tekikin, mutta em. syystä valmista ei tullut. 
Hänen vahvuuksiaan olivat kädentaidot, jopa taiteellisuus sekä teoreettisuus ja luonteensa puo-
lesta hän olisi kyllä pärjännyt rakennusalalla. 

Mikäli opiskelu muun ryhmän kanssa ei syystä tai toisesta tunnu sujuvan toteutussuunnitel-
man kehyksissä, voidaan opiskelukäytänteitä henkilökohtaistaa HOJKS:n avulla. Esimer-
kiksi opiskelijan terveydellisen tilan vuoksi on mahdollista sopia normaalia lyhyemmästä 
viikko- tai päivätyöskentelyajasta tai soveltaa yksilöllisesti räätälöityjä opintotehtäviä op-
pimistavoitteen suunnassa. 

Maijalle oli tarjottu yhteisen sopimuksen hengessä lyhennettyä työviikkoa ja jossain määrin yk-
silöllisesti suoritettavia työvaltaisia opiskelutehtäviä ja jopa ohjaajan tukea.

Jos opiskelija ei omalta osaltaan sitoudu sovittuun toimintaan, käy tilanne opettajalle to-
della haasteelliseksi samalla kun keinot ohjaukselliseen toimintaan vähenevät. Äärimmil-
lään voi opiskelijan oma aktiivisuus ja sitoutuminen vähetä samalla kun eriasteisia tukitoi-
mia pyritään tuottamaan.

Maijan opiskelupäivien määrää ja kestoa supistettiin, mutta hän teki sovituista asioista vielä omat 
sovelluksensa eli käytännössä poissaolot lisääntyivät.

Kurssi toi muutosta 
kouluun ja muiden 

ihmisten kohtaamiseen. 
Ei ole enää niin vaikeaa 
olla esim. uuden luokan 

keskellä.



34

Mikäli jonkun opiskelijan kohdalla havaitaan opintojen jollakin tapaa takkuavan, puuttuvat 
opettajat tilanteeseen aluksi keskustellen asiasta suoraan opiskelijan kanssa. Seuraavassa 
vaiheessa he kutsuvat koolle tarkoituksenmukaiset yhteistyötahot, joiden kanssa suunnitel-
laan ja sovitaan parhaiksi katsotuista toimenpiteistä.

Maijan rakennusalan opinnot epäonnistuivat niin runsaiden poissaolojen vuoksi, ettei suunni-
teltuja tukitoimia voitu edes kunnolla aloittaa. 

Kun ”kaikki keinot” opiskelijan tukemiseksi tietyllä opintolinjalla on tuloksetta käytetty, on 
vielä mahdollista ehdottaa opiskelijalle esimerkiksi hakeutumista erityisoppilaitokseen tai 
jollekin toiselle opintolinjalle, joka mahdollistaisi laaja-alaisemman yksilöllisen opiskelun. 
Terveydellisistä syistä voi opintojen määräaikainen keskeyttäminen tulla myös kysymykseen.

Opettajien näkökulmasta on opiskelijoiden valintaprosessissa kiinnitettävä erityistä huomi-
ota tarkkuuteen arvioitaessa kuntoutumisvaiheessa olevien hakijoiden kulloistakin toipu-
misen tilaa. Mikäli kuntoutuminen on vielä selvästi kesken, on liian varhaista aloittaa ta-

voitteellinen opiskelu.

Opettajat kokivat, että tässä kuntoutumisen vaiheessa Maijan elämänti-
lanne oli niin haasteellinen, etteivät opettajien resurssit riittäneet, vaikka 
käytössä oli erityisopettajan tuki ja kokemustausta. Maijan yksityiselämän 
vaikutus oli liian voimakas, vaikka mielenterveysongelman kanssa olisi il-

meisesti sellaisenaan pärjätty.

5.2 OPI-nuoret ja opetuksen tukitoimet 

Elina Jalli, erityisopettaja, Ammattiopisto Tavastia

Tiedottaminen

Kun opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma vii-
meistään OPI-kuntoutuksen alkaessa, tieto opiskelijan osallistumisesta kuntoutukseen välittyy 
kaikille opiskelijan opettajille. Myös tieto erityisen tuen tarpeesta ja opetuksen järjestämisestä 
kulkee oppilaitoksessa olemassa olevan toimintamallin mukaisesti. HOJKS:n lisäksi tieto OPI-
kuntoutuksen osallistujista välittyy opettajille koulukuraattorien ja erityisopettajien kautta.

Tästä huolimatta osa opettajista ei ole ollut perillä, ketkä opiskelijat kulloinkin ovat mu-
kana kuntoutuksessa. Käsi- ja taideteollisuusalalla tieto ei ole tavoittanut kaikkia, esimer-
kiksi ammatillisia ohjaajia, jotka ovat paljon opiskelijoiden kanssa tekemisissä. Pintakäsit-
telyalan opettajat ovat tienneet osallistujien nimet, mutta eivät juuri muuta. Liiketalouden 
opettaja on saanut tiedon kuraattorilta, koska on ollut ryhmänohjaaja. Sosiaali- ja terve-
ysalan opettajat ovat saaneet OPI-nuorista tiedon kuraattorilta. Opettajat kaipaisivat li-
sätietoa kuntoutuksesta ja kuntoutuspäivien aikataulusta, jottei syntyisi väärinkäsityksiä 

Vaikeinta oli 
ryhmässä 
oleminen, 

varsinkin aluksi.
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opiskelijan kanssa toimiessa. Joku ehdotti, että voisiko opiskelija näyttää paperilla opetta-
jalle OPI-päivät, jotta opettaja tietäisi ne jo etukäteen. Opiskelijan turvaksi 
koettiin se, että asioista tiedotettaisiin avoimesti. Kuitenkin niin, että tie-
dottaminen koskee asioita, jotka ovat opetuksen kannalta olennaisia.

Tukeminen opiskelussa

OPI-opiskelijoita on tuettu monilla erilaisilla keinoilla. Yleisiä ope-
tuksen tukikeinoja ovat olleet henkilökohtainen ohjaus ja kannustus, 
joustava yksilöllinen työjärjestys, työssäoppimisen lisätukeminen, laa-
jennettu työssäoppiminen tai lyhennetty työpäivä sekä erityisopettajien 
yksilöllinen ohjaus tai pienryhmäohjaus.

Käsi- ja taideteollisuusalalla on painotettu henkilökohtaista kannustusta ja lisäohjausta. 
Ryhmäytymiseen on esimerkiksi kiinnitetty opiskelun aluksi huomattavasti enemmän huo-
miota, kun ryhmässä on mukana OPI-nuori. Aikuisen tukea ja keskusteluja ovat varsinkin 
ohjaajat tarjonneet paljon. Joissakin kohdissa aikuista on tarvittu jarruna, toisaalla tuuppi-
jana. Lisäksi koulutuksessa tapahtuviin siirtymävaiheisiin on panostettu. Muutaman opis-
kelijan kohdalla opettaja ja ohjaaja ovat olleet mukana OPI-palaverissa, mikä on koettu 
hyvin myönteiseksi opiskelijan kuntoutuksen kannalta. Palaverissa opiskelija vapautui, kun 
koulukin tuli tietoiseksi hänen asioistaan eikä vastuu asioiden kertomisesta ollut ainoas-
taan nuorella. Tiedon saanti lisäsi opettajan ja ohjaajan ymmärrystä opiskelijan tilanteen 
kokonaiskuvasta. 

Pintakäsittelyalan opettajat painottivat myös henkilökohtaista kannustusta ja tukea. Jon-
kun nuoren kohdalla kannustajana on toiminut myös kuraattori. Sosiaali- ja terveysalalla 
on painotettu säännöllisiä keskusteluja OPI-nuoren kanssa. Opiskelijan auttamisessa pit-
käjänteinen tukeminen on lisännyt opiskelijan sitoutumista opiskeluun kuntoutuksen ohella.

Työssäoppimisen paikkaa on huolellisesti mietitty joka alalla. Sosiaali- ja terveysalalla OPI-
opiskelijalle on nimetty ”tukiryhmä” eli opettajat ja ohjaaja, jotka ovat mukana työssäop-
pimisessa. Erityisopettaja on käynyt työssäoppimispaikoilla tavallista useammin ja avan-
nut vaikeita asioita esimerkiksi näyttösuunnitelmien teossa. OPI-nuori on saattanut aloittaa 
normaalia lyhyemmällä työpäivällä. Samoin on toimittu käsi- ja taideteollisuusalalla eli on 
mietitty tarkkaan sitä, että työssäoppimispaikalla olisi salliva asenneympäristö. Osa OPI-
nuorista on tehnyt lyhennettyä työpäivää. Jonkun opiskelijan kohdalla taas työssäoppimi-
sen jaksoja siirrettiin ja opiskelija opiskeli oman yksilöllisen työjärjestyksen mukaisesti. 
Samoin pintakäsittelyalalla työssäoppimisen paikkaa on harkittu tarkkaan ja työssäoppi-
mista on laajennettu, koska opiskelija on hyötynyt enemmän opiskelusta työpaikalla kuin 
koulussa. Yhden OPI-nuoren kohdalla on laajennetun työssäoppimisen jälkeen siirrytty ko-
konaan opiskelemaan työvaltaiseen ryhmään.

Ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa eli ATTO-opinnoissa, on räätälöity joillekin 
OPI-nuorille yksilöllinen lukujärjestys ja joustavat opetusjärjestelyt. He ovat opiskelleet 
kokonaan tai osittain yksilö- tai pienryhmäopetuksessa oppimisstudiossa erityisopettajien 

Mieleeni jäi 
huoleton olo: 
saa olla siten 
miltä tuntuu, 

saa olla heikko.
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ohjauksessa tai osa opinnoista on tehty etätehtävinä tai sosiaalista mediaa apuna käyttä-
en. Jokaisen kanssa on erikseen arvioitu jaksaminen ja opiskelijan oma toive. Tavoitteena 
on useimmiten ollut, ettei opiskelija jää kotiin, vaan tulee vähintään 2-3 päivänä viikossa 
kouluun. Osa opiskelijoista on saanut tehdä kokeet suullisesti tai eri tilassa kuin muut opis-
kelijat. Pääpaino opiskelun suunnittelussa on ollut opiskelijoiden vahvuuksissa, esimerkiksi 

eräs OPI-nuori pintakäsittelyalalta suunnittelee ja toteuttaa itse oppimis-
studion seinälle englannin- ja ruotsinkieliset kysymyssanat. Tällä tavoin 

hän suorittaa ATTO-valinnaisen kurssin.

Liiketalouden alalla moni kurssi on mahdollista suorittaa omalla 
ajalla, mutta kaikkien OPI-nuorten kohdalla se ei ole onnistunut, 
vaan opiskeluun on tarvittu henkilökohtaista ohjausta. Yksilöllisiä 

lukujärjestyksiä on tehty myös pintakäsittelyalalla. Näyttöjä on esi-
merkiksi suoritettu koululla tutussa ympäristössä. 

Osalta opettajista on löytynyt ymmärrystä opiskelijoita kohtaan. OPI-kuntoutuksen alussa 
ryhmänohjaajille järjestettiin ohjausiltapäivä, jossa kerrottiin OPI-kuntoutuksesta ja py-
rittiin löytämään keinoja, joilla opiskelijoiden opiskelua tuettaisiin. Nämä tilaisuudet mo-
ni opettaja koki myönteisiksi ja niitä olisi kaivattu lisää. Toisaalta joku opettaja sanoi, että 
yksittäiset ”täsmäpalaverit” OPI-nuoren ja kuntouttajien kesken ovat olleet hyödyllisem-
piä kuin koko koululle tarkoitetut tilaisuudet. 

Johtopäätöksiä

Opettajat ja ohjaajat totesivat, että OPI-kuntoutuksesta on varmasti ollut apua opiskeli-
joille. Käsi- ja taideteollisuusosastolla erään opiskelijan kanssa on onnistuttu todella hie-
nosti, opiskelija hyötyi paljon kuntoutusryhmän tuesta, opiskelu alkoi sujua ja opiskelija 
valmistui. Pintakäsittelyalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä liiketalouden alalla on myös 
myönteisiä kokemuksia kuntoutuksesta. Opettajat ja ohjaajat ovat havainneet opiskelijois-
sa yksilöllistä edistymistä. Aktiivisuus on lisääntynyt, opiskelumotivaatio on kohentunut, 
opiskelussa on ryhdistäydytty, poissaolot ovat vähentyneet ja omien asioiden hoitaminen on 
alkanut sujua. OPI-ryhmässä on opettajien mukaan myös ystävystytty. Joidenkin opiskeli-
joiden kohdalla oma opiskeluryhmä on tukenut, toisilla OPI-ryhmä on tukenut opiskelijaa.

OPI-nuorten tilanteet ovat yksilöllisiä ja he ovat oppilaitoksessamme erityisessä suojeluk-
sessa. Yhteistyö kuntouttajien kanssa on tärkeää. Tarkka ja yksilöllinen opetuksen tukitoi-
mien suunnittelu ja toimenpiteiden kirjaaminen e-HOJKS:in mahdollistaa parhaiten opis-
kelijan tukemisen ja huomioimisen opiskelun aikana.

Olisin toivonut lisää 
ryhmäpäiviä.
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6 OPI-kuntoutus Oulun seudun 
ammattiopistossa

Niina Moilanen, projektikoordinaattori, Oppimisen yhteispeli -hanke,  
Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)

Vuosina 2011-2013 Oulun seudun ammattiopiston ja Verven yhteistyönä on toteutunut nel-
jä OPI-kuntoutusryhmää. THL:n seurantatutkimuksen mukaan ryhmiin on osallistunut yh-
teensä 45 opiskelijaa. 

OPI-nuoren tukena kuntoutusten aikana on toiminut OPI-trainer, jonka nuori on valinnut 
oppilaitoksen henkilökunnasta. Oppimisen yhteispeli ja Verve järjestävät OPI-trainereil-
le myös koulutuksia ja tapaamisia, jotka ovat olleet tärkeitä tilaisuuksia kokemusten ja-
kamisen sekä yhteisen tahtotilan ja pelisääntöjen sopimisen kannalta. OPI-trainerit ovat 
toimineet aktiivisesti myös hankkeen kehittämistyössä: Työryhmässä on yhdessä laadittu 
työkaluja ja -tapoja OPI-kuntoutusprosessin eri vaiheisiin. Hankkeen päättyessä OPI-kun-
toutuksen ympärille rakentunut organisaatio on jo pitkälti löytänyt omat toimintatapansa, 
ja opiskelijoiden rekrytoiminen viimeisiin OPI-ryhmiin on sujunut huomattavasti nopeam-
min ja helpommin kuin aiempina vuosina. Vuonna 2013 OSAO:lla on käynnistynyt Kelan 
ja Opetushallituksen erityisrahoituksella vielä kaksi OPI-kuntoutusryhmää, joihin rekrytoi-
tiin yhteensä 24 opiskelijaa. 

Avitus-chatin pilotointi aloitettiin vuonna 2012 Oulun seudun 
ammattiopistossa Opetushallituksen rahoittaman Oppimisen 
yhteispeli -hankkeen ja Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 
ESR-rahoitteisen Voimaa ossaamisesta! -projektin yhteistyö-
nä. Tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen ohjauspalvelu 
opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi. Verkossa tapahtuva nuori-
sotyö on yleistynyt sitä mukaa, kun nuorten internetissä ja 
sosiaalisen median palveluissa viettämä aika on lisääntynyt. 
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Nettiyhteisöt tarjoavat monille nuorille uuden ulottuvuuden sosiaaliseen elämään ja ystä-
vyyssuhteiden luomiseen. Myös tukea on helpommin saatavilla – erityisesti niille nuorille, 
jotka kokevat helpommaksi keskustella vaikeista asioista verkossa kuin kasvotusten. Inter-
net ja uudet nopean kommunikoinnin työkalut avaavat uusia ulottuvuuksia nuorten mielen-
terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. 

6.1  OPI-trainer -toiminta

Niina Moilanen, projektikoordinaattori, Oppimisen yhteispeli -hanke,  
Oulun seudun ammattiopisto

Oulun seudun ammattiopistossa kuntoutuksen aikana opiskelijan tukena on oma OPI-trai-
ner, joka seuraa opiskelijan opintojen ja kuntoutuksen edistymistä. Opiskelija valitsee OPI-
traineriksi itse sopivaksi kokemansa henkilön oppilaitoksen henkilökunnasta esimerkiksi 
opettajan, opinto-ohjaajan, kuraattorin tai erityisopettajan. OPI-trainer toimii yhteyshen-
kilönä Verven kuntoutustoimijoihin ja tiedottaa kuntoutukseen liittyvistä asioista oppilai-
toksen sisällä. Yhteistyö ja yhteisymmärrys oppilaitoksen ja kuntouttavan tahon välillä on 
koko prosessin onnistumisen avaintekijä.

Kuka on sopiva OPI-traineriksi

On tärkeää, että OPI-trainerit ovat nimenomaan oppilaitoksen henkilökuntaa. Kuntoutuk-
sen päätyttyä nuorella säilyy kontakti oman oppilaitoksen tukihenkilöön, joka on perehtynyt 
opiskelijan tilanteeseen, kuntoutuksen sisältöihin ja teemoihin. Näin opiskelumotivaatioon, 
jaksamiseen ja elämänhallintaan liittyviä ongelmia ja ajatuksia on myös jatkossa helpom-
paa jakaa sellaisen aikuisen kanssa, joka on jo kulkenut rinnalla kuntoutusjakson ajan. 

Kuraattori Hanna Laurila ja erityisopettaja Erkki Ollanketo ovat toimineet OPI-trainerei-
na toiminnan alusta saakka. Molemmat pitävät tärkeänä sitä, että OPI-trainer tuntee hyvin 
kuntoutuksen tavoitteet ja toimijat. Olennaista on, että nuori saa aidosti tukea OPI-traine-
rilta ja vuorovaikutus on helppoa – siksi opiskelijalle on haluttu antaa mahdollisuus valita 
itse oma tukihenkilönsä. Mitä muita näkökulmia liittyy OPI-trainerin valintaan?

 - Omassa yksikössäni olemme kokeneet parhaaksi malliksi sen, että kuraattori toimii 
OPI-trainerina. Kuraattori ohjaa ja avustaa nuorta kuntoutukseen hakemisessa ja useat 
OPI-nuoret käyvät kuraattorin luona muutenkin säännöllisesti. Olisi hyvä, jos jokaisessa 
oppilaitoksen yksikössä olisi tietty määrä koulutettuja OPI-trainereita, joista nuori voisi 
valita itselleen sopivan tukihenkilön, sanoo Hanna Laurila. 

 - Kiinnostus opiskelijan ongelmia ja asioita kohtaan on keskiössä kuntoutuksen 
onnistumisen kannalta. Onko se opettajan päätehtävä? Tätä varten oppilaitoksissa on 
opiskelijahuollon henkilökuntaa ja erityisopettajia. Tärkeää kuitenkin on, että trainerilla 
on mahdollisuus tukea nuorta opintojen loppuun saakka, Erkki Ollanketo pohtii. 
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Yhteinen matka alkaa

Hanna ja Erkki ovat molemmat mukana opiskelijoiden rekrytoinnissa. Sopivien opiskelijoi-
den valinta OPI-kuntoutukseen vaatii sekä nuorten asioiden että kuntoutuksen hyvää tun-
temusta. Oppilaitos tekee opiskelijoiden rekrytoinnissa paljon pohjatyötä. Nuoret haluavat 
tietää tarkasti, mihin ovat sitoutumassa ja mitä kuntoutuksessa käytännössä tehdään. Alus-
tavia keskusteluja nuoren kanssa käydään kuntoutuksen sisällöistä ja yksityiskohdista 2-3 
kertaa ennen kuntoutukseen hakemista.

Erkki kertoo, että hänen yksikössään rekrytointi käynnistyy niin, että hän tarkastelee yh-
dessä opiskelijan kanssa kokonaisvaltaisesti nuoren tilannetta ja opintojen etenemistä. Hän 
kertoo konkreettisesti, mitä kuntoutuksessa tapahtuu ja mitä sillä tavoitellaan. Erkki pai-
nottaa, että kuntoutukseen pääsemistä sääntelevät tiukat kriteerit ja siitä on paljon myön-
teisiä kokemuksia. Nuorelle kuntoutukseen pääseminen on todellinen etuoikeus. 

 - OPI-trainer tapaa opiskelijaa säännöllisesti kuntoutuksen aikana. Tapaamisissa kerrataan 
kuntoutuksessa käsiteltyjä teemoja ja opiskelijan kokemuksia ja tarkastellaan opintojen 
etenemistä. 

OPI-trainerin tehtävänä on seurata kuntoutuksen etenemistä nimenomaan opintojen suju-
misen näkökulmasta. Tapaamisissa opiskelijan kanssa sivutaan OPI-teemoja, kuten kun-
toutusjaksojen välissä olleita kotitehtäviä. Opettajille ilmoitan hyvissä ajoin tulevista lähi-
päivistä, sanoo Erkki.

OPI-trainer perehdyttää myös kuntoutukseen valitun opiskelijan lähimmät opettajat siihen, 
mitä kuntoutukseen osallistuminen opintojen kannalta tarkoittaa. Opiskelijan ei siis tarvit-
se selvittää tilannettaan erikseen opettajille, vaan kuntoutuksen aloittaminen pyritään te-
kemään hänelle mahdollisimman vaivattomaksi. Opettajat ovat Hannan ja Erkin mukaan 
suhtautuneet poikkeuksetta myönteisesti kuntoutukseen. 

Ryhmämuoto jännittää ja ihastuttaa

Kuntoutus palvelee tarkoitustaan parhaiten silloin, kun nuoren 
orastavat ongelmat eivät ole ehtineet paisua valtavan isoiksi. 
OPI-kuntoutus ei sovi niille, jotka eivät pysty työskentelemään 
ryhmässä tai joiden sairaus on vaikeassa vaiheessa. 

 - Teroitan opiskelijalle, että kuntoutukseen osallistuminen ei 
ole vaihtoehto opiskelulle, vaan sen tarkoitus on nimenomaan 
tukea opintojen suorittamista. Joskus kuntoutukseen 
ohjautuu nuoria, joiden kohdalla OPI on todettuliian kevyeksi 
tukimuodoksi. Jos tarvitaan pitkäkestoisempaa ja tiiviimpää 
tukea tai hoitoa, on Verven asiantuntijoilla mahdollisuus 
arvioida tuen tarvetta ja ohjata nuori eteenpäin sopivampiin 
palveluihin, Hanna kertoo. 
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Ryhmämuotoinen kuntoutus jännittää monia – mutta samat opiskelijat ovat kuntoutuksen 
päätteeksi kertoneet, että nimenomaan ryhmä oli kuntoutuksessa parasta. Ryhmässä nuo-
ret huomaavat, että muillakin on samankaltaisia ongelmia ja omaan tilanteeseen liittyvät 
häpeäntunteet hälvenevät. Alussa nuori kuitenkin kaipaa rohkaisua. Onpa Erkki joskus ol-
lut saattamassa nuoria henkilökohtaisesti Verven portaille kuntoutusjakson alkaessa. Hän 
perehtyi työelämäjaksolla tarkemmin Verven toimintaan ja samalla OPI-kuntoutukseen. 

 - Kuntoutuksen vetäjät ohjaavat Vervellä nuoria suhtautumaan elämään realistisen 
positiivisesti, eli kuntoutus on jo lähtökohdiltaan nostatteleva. Lähijaksojen aikana 
opiskelija hyppää hetkeksi ulos koulun pienistä ympyröistä ja pysähtyy katsomaan omaa 
toimintaansa, ajatuksiaan ja valintojaan. OPI on vahvistanut omaa näkemystäni siitä, 
että vertaistuki ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa tuottavat tulosta. 

Oppilaitoksen ja kuntoutustahon yhteistyö

OPI-hankkeessa on luotu OSAO:n ja Verven yhteistyössä näkemystä siitä, miten opiskelijan 
kuntoutuksen jälkeinen tuki tulisi oppilaitoksessa järjestää. Vastuu opinnoista on nuorella. 
Kun käsitys opiskelijan tilanteesta kuntoutuksen aikana selkiytyy, samalla opiskelussa tar-
vittavan tuen määrä ja laatu tarkentuvat.

Kuntoutusyhteistyön alussa on tärkeää käydä yhdessä keskustelua kuntoutuksen tavoitteis-
ta, rajoista ja kummankin organisaation rooleista prosessin aikana. Tämä edellyttää use-
ampaa tapaamista kaikkien toimijoiden kesken.

 - Oppimisen yhteispeli -hankkeella on ollut keskeinen osuus yhteistoiminnan luomisessa: 
Kuntoutusyhteistyön käynnistymisvaiheessa kävimme paljon keskustelua Verven kanssa 
siitä, miten rajaamme oikean asiakaskunnan ja sovimme yhteistyön käytänteistä puolin 
ja toisin, kertoo Hanna. 

OSAO:n OPI-trainereilla on säännölliset tapaamiset Verven kanssa kuntoutuksen alussa, 
puolivälissä ja lopussa. Lisätapaamisia järjestetään, jos opiskelijan tilanne muuttuu eikä 
opiskelun jatkuminen ole varmaa. 

Mitä tavoitellaan?

Hanna ja Erkki kertovat saaneensa toimin-
nasta uskoa siihen, että kuntoutuminen on 
mahdollista opiskelun aikana. Heidän mie-
lestään kuntoutuksen lähtökohtana tulisi 
pitää sitä, että oppilaitos joustaisi ja suh-
tautuisi positiivisesti nuoren tulevaisuu-
teen, vaikka sen aikana opintosuorituksia 
ei tavalliseen tahtiin kertyisikään. 
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 - OPI-trainer edustaa yhtälössä nimenomaan oppilaitoksen näkökulmaa ja hänen 
roolinsa voi olla ratkaiseva tavoitteiden saavuttamiseksi. OPI:n ytimessä on opiskelu. 
Jos kuntoutusjakso ei millään tavalla linkity koulumaailmaan tai tule oppilaitoksessa 
näkyväksi, sen vaikutus voi jäädä irralliseksi. OPI-trainerin tehtävä on varmistaa, että 
kuntoutus tukee opiskelua, Hanna tiivistää. 

Opettajat saattavat kaivata OPI-trainereilta ja kuntoutuksen järjestäjiltä uskonvahvistus-
ta opiskelijan tukemiseen. Oppilaitoksessa voi olla tarpeen myös järjestää koulutusta siitä, 
mitä mielialahäiriöt ovat, miten ne rajoittavat oppimista ja jaksamista, ja miten mielenter-
veysongelmia tunnistetaan ja kohdataan. Vastaavasti kuntoutuslaitosta voi olla paikallaan 
perehdyttää siihen, mitä päätoiminen opiskelu edellyttää nuorelta. Näissäkin asioissa Oppi-
misen yhteispeli -hanke ja OPI-trainerit ovat avainasemassa. 

Aina OPI-kuntoutus ei ole kuitenkaan riittävä tukitoimi. Hannan ja Erkin kuntoutukseen 
ohjaamista nuorista yksikään ei ole keskeyttänyt kuntoutusta, mutta osa ei ole ollut kou-
lukuntoisia. OPI-kuntoutuksen kautta he ovat siirtyneet joustavasti ammatillisen kuntou-
tuksen puolelle.

 - Käytännössä minun kauttani OPI-kuntoutukseen ohjautuneet opiskelijat ovat olleet 
sellaisia, joilla ei ole ollut hoitosuhdetta tai se oli jostain syystä keskeytynyt. Mielestäni 
OPI-kuntoutus on toiminut tärkeänä uutena tukimuotona usein aika tukkoisessa 
palvelujärjestelmässä, Hanna arvioi. 
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6.2 Opiskelijan tarina: OPI oli lempeä reitti jaksamiseen 

Minä, Roosa ja luokkatoverini Sonja opiskelemme Oulun seudun ammattiopistossa ja olem-
me molemmat osallistuneet OPI-kuntoutukseen, Sonja toiseen järjestettyyn ryhmään ja mi-
nä kolmanteen.

Keskusteltuamme aiheesta tovin tulimme siihen tulokseen, että päädyimme hankkeen pariin 
suurin piirtein samaa sumuista reittiä; motivaatio ja kontrolli omaa elämää kohtaan olivat 
kateissa, väsymys oli jatkuvaa ja ahdistus sitä seuraavaa. Mielialat myrskysivät, eikä ar-
ki - jos sitä moiseksi voi edes kutsua - ottanut tyyntyäkseen. Kuraattorin kautta lääkärille 
päästyämme pahimman ylitsepääseminen helpottui huomattavasti. Saimme kuitenkin mo-
lemmat diagnooseiksemme masennuksen ja itse vielä pisteenä i:n päälle ahdistuneisuus-
häiriönkin, jonka seurauksena olo oli kuin eläintarhaan lukitulla karhulla.

Lempeänä poispääsynä tilanteesta toimi kuitenkin OPI-kuntoutus, joka toimi meille mai-
niona välikappaleena arjen ja utuisen sairauslomamaailman välissä. Ensimmäinen kontak-
tijakso Vervellä, kuntoutuksen lähipäivien pitokohteessa, jännitti niin, ettei uni tullutkaan 
sitä edeltävänä yönä. Tapaaminen muun ryhmän kanssa oli alkuun jähmeä, mutta ohjaaji-
en reippauden ja hellän tuuppailun ansiosta ensimmäisen jakson viimeisenä eli kolmante-
na päivänä vuorovaikutusta ryhmän kesken alkoi jo hiljalleen muodostua ja suuret epäilyt 
ryhmässä olemista kohtaa rakoilivat.

Ohjaajat onnistuivat myös luomaan ympäristön, jossa jokaisella oli oma tilansa, jonka sai 
käyttää, kuten parhaaksi koki. Ketään meistä ei luonnehdittu suoraan valmiiksi diagnoo-
siemme sisältämillä nimityksillä, kuten ahdistunut, masentunut, syömishäiriöinen ja niin 
edelleen, vaan saimme itse omin sanoin kertoa olotilastamme ja tunteistamme, suruistam-
me ja suurimmista pelonaiheuttajistamme.

Jaksojen kuluessa kohti puolta väliä tunsin saaneeni keveän otteen elämästä ja normaalin 
arjen täyttämistä askareista, kuten siivoamisesta, laskujen maksamisesta ja kukkien kas-
telusta sekä etenkin rytmistä nukkumisen, syömisen ja liikkumisen suhteen. Olin oppinut 
arvostamaan pieniä, vielä hetki sitten mahdottomalta tuntuneita saavutuksia niiden suur-
ten, paradoksaalisten, koskaan ikinä milloinkaan saavuttamattomien sijaan. Olin oppinut 
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arvostamaan itseäni ja oikeuttani tuntea niin kuin tunnen. Olin oppinut myös nimeämään 
tunteeni ja toteamaan itselleni, että minä olen minä ja se riittää - vaikkei se ihan aina vielä 
siltä tuntunutkaan. Yksinkertaisesti olin oppinut paljon oppimisesta.

Hankkeesta taskuun jäi myös paljon antoisia keskusteluja mielekkään tekemisen parissa 
ryhmän tultua hiljalleen tutummaksi. Saimme kaikki nauttia innostavasta ja hiljalleen va-
pautuneesta ilmapiiristä, välittömästä tunnelmasta. Jokainen sai puhua, jokainen sai tulla 
kuunnelluksi ja jokainen sai kunnioitusta osakseen. Useimpien kontaktipäivän jälkeen pää 
pursusi uusia näkökulmia ja aattelumalleja, joita ei olisi kenelläkään meistä vielä tovi sit-
ten mieleen tupsahtanutkaan.

Viimeisten kontaktipäivien koittaessa olo oli haikea, mutta toisaalta myös innokas jatka-
maan omin avuin sekä eväin eteenpäin. Minulle kuntoutuksen pituus siis riitti, mutta näin ei 
ollut suurimmalla osalla - kuten esimerkiksi Sonjan kohdalla. Hän olisi halunnut vielä jat-
kaa, sillä päiviä ei ollut hänen tarpeisiinsa nähden kertynyt riittävästi. Ja itsekin olen kiel-
tämättä sitä mieltä, että joissain vaiheissa kuntoutusta tapaamisten välit venyivät liian pit-
kiksi, kuten kesän aikana joka tuntuu olevan ankeaa aikaa etenkin työttömille opiskelijoille.

Kuitenkin kaiken kaikkiaan OPI-kuntoutus antoi meille molemmille paljon ja toivomme tu-
levaisuudessa muidenkin samassa jamassa olevien saavan siitä kaikesta hyvästä osansa!

6.3 Avitus-chat opiskelijahuollon toimintamuotona

Virpi Sillanpää-Posio, oppilaitospastori, Oulun evankelisluterilainen seurakunta
Niina Moilanen, projektikoordinaattori, Oulun seudun ammattiopisto

Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO) opiskelee noin 13 000 nuorta ja aikuista 12 eri 
yksikössä. Opiskelijahuolto on kasvatus- ja opetustyötä tukevaa toimintaa, jonka tavoittee-
na on turvallisen ja terveen oppimis- ja työympäristön luominen. Opiskelijahuolto on ensisi-
jaisesti ehkäisevää työtä ja lisäksi se on oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista 
tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijahuollon palveluja ovat myös terveydenhoita-
jan ja lääkärin sekä kuraattorin asiakastyö.

Avitus-chatin pilotointi aloitettiin Oulun seudun ammattiopistossa vuonna 2012 Opetushal-
lituksen rahoittaman Oppimisen yhteispeli -hankkeen ja Oulun seudun ammattikorkeakou-
lussa (OAMK) ESR-rahoitteisen Voimaa ossaamisesta! -projektin yhteistyönä. Tavoitteena 
on tarjota matalan kynnyksen ohjauspalvelu opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi. Chat-toimin-
nassa on mukana moniammatillinen päivystäjäryhmä: Avittajat ovat OSAO:n kuraattoreja 
ja Oulun kaupungin kouluterveydenhoitajia. Mukana on myös OAMK:n sosiaali- ja terveys-
alan lehtori ja Oulun evankelisluterilaisen seurakunnan oppilaitospastoreita. Kaiken kaik-
kiaan chat-rinkiin kuuluu noin 15 henkilöä.
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Avitus-chat -palvelu on työkalu, jota OSAO:n ja OAMK:n ohjaushenkilöstö ja yhteistyö-
kumppanit ovat voineet kokeilla osana ohjaustyötään. Se on tarjonnut yhden uuden mah-
dollisuuden kehittää moniammatillista ohjausta ja tutustua nuorten maailmaan verkon vä-
lityksellä. OSAO:n kuraattorien kokemuksen mukaan useimmat opiskelijat uskaltavat tulla 
puhumaan rohkeasti vaikeistakin asioista koulun ammattihenkilöille. Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen suorittaman kouluterveyskyselyn (2009–2011) perusteella noin 20 % Oulun 
seudun opiskelijoista on kokenut, että opiskelijahuollon palvelujen saatavuudessa olisi pa-
rantamisen varaa. Osa nuorista kokee kuitenkin hankalaksi hakea kasvotusten apua opiske-
lijahuollon henkilöiltä vaitiolovelvollisuudesta huolimatta ja että nuoret asioivat mieluum-
min sähköpostitse tai tekstiviestitse. 

Ensikontaktin saamista on haluttu helpottaa chat-työkalun avulla, joka tarjoaa mahdolli-
suuden nimettömään ja luottamukselliseen keskusteluun oppilaitoksen omien työntekijöi-
den kanssa. 

Opiskelumaailman Avittajat

Nuorten hyvinvointi- ja mielenterveystyötä tehdään Oulun alueella verkostoissa hyviä käy-
tänteitä ja kokemuksia jakaen. Aloite opiskelijoiden käyttöön suunnatusta chat-palvelusta 
tulikin oppilaitospastorilta, jolle oli kertynyt osaamista chat-työhön mm. Facebookin Kirk-
ko Suomessa -palvelussa. 

Verkkonuorisotyön toimintaperiaatteena on niihin internetin toimintaympäristöihin jalkau-
tuminen, joissa nuoret liikkuvat. Verkkonuorisopalvelut mm. Facebookissa, IRC-galleriassa, 
Suomi24:ssä ja Demi.fi:ssä tavoittavat tuhansia nuoria. Oulun alueen nuoret keskustelevat 
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ahkerasti mm. valtakunnallisessa Jepari-
chatissa, jota toteutetaan vahvasti poh-
jois-pohjanmaalaisin voimin. Byströmin 
chat on Oulun kaupungin nuorisoasiain-
keskuksen oma palvelu, joka on suunnat-
tu 15–29 -vuotiaille oululaisille nuorille. 

Byströmin chat ja Helsingin nuorisoasi-
ainkeskuksen Netari.fi -hanke ovat esi-
merkkejä moniammatillisesta verkkonuo-
risotyöstä. Moniammatillista yhteistyötä 
tehdään, koska esimerkiksi keskusteluis-
sa Netarissa käyvien nuorten kanssa nousee usein teemoja, joissa tarvitaan muiden ammat-
tikuntien asiantuntemusta (Pasanen 2009). Netarissa moniammatillista työtä ovat olleet 
mukana kehittämässä ja toteuttamassa Helsingin terveyskeskus ja Oulun poliisi.

Avitus-chat on OSAO:n ja OAMK:n opiskelijahuollon moniammatillinen palvelu oppilaitos-
ten omille opiskelijoille. Avittajat tuntevat opiskelijoiden arjen ja toimintaympäristön se-
kä toisensa ja osaavat ohjata nuoren eteenpäin oman oppilaitoksen tai kunnan palveluihin. 
Avitus tarjoaa ensikontaktin asiantuntijaan esimerkiksi silloin, kun nuori on epävarma sii-
tä, kenelle hänen tulisi huolestaan puhua tai kun kynnys keskustella asioista kasvokkain on 
liian korkea. Chat tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäisevään työhön niille ammattilaisil-
le, jotka ovat päivittäin muutenkin nuoren lähellä. 

Avituksessa käydään kahdenkeskistä, anonyymia keskustelua: opiskelijan tiedot eivät vä-
lity päivystäjälle eikä sisältö näy muille palvelun käyttäjille tai tallennu keskusteluhisto-
riaan. Avittajat ovat raportoineet, että useimmiten keskusteluaiheet käsittelevät vahvasti 
opiskeluun linkittyviä teemoja: koulunkäyntiä, kaverisuhteita ja yksinäisyyttä. Vaikka aiheet 
ovat periaatteessa yleismaailmallisia, chatin suunnittelussa koettiin tärkeäksi, että keskus-
telu voisi periaatteessa johtaa kohtaamisiin oman oppilaitoksen opiskelijahuollon kanssa. 

Kiireetön, läsnäoleva aikuisuus

Nuorten pahoinvointiin liittyvissä tutkimuksissa kiinnitetään huomiota siihen, että monilla 
nuorilla ei yksinkertaisesti ole riittävästi turvallisia aikuiskontakteja. Esimerkiksi Väestö-
liiton Poikien puhelimeen tulee soittoja nuorilta, jotka kokevat ulkopuolisuutta ja uskovat, 
ettei kukaan välitä (Järventie 2012). Aikuiskontakteilla on ratkaiseva rooli nuorten syrjäy-
tymiskehityksessä. Anna-Liisa Lämsä kuvaa omaa elämäänsä aloittelevaa nuorta erilaisissa 
– esimerkiksi Kelan, työvoimatoimiston, koulun, terveydenhuollon ja perheen - tukiverkos-
toissa: Nuoren ympärillä on paljon puhuvia päitä, mutta onko yhtään ihmistä, joka ottai-
si kokonaisvaltaisen vastuun hänestä? Samalla Lämsä toteaa, että parhaiten vaikeuksista 
selviytyvät ne, jotka saavat yhdenkin aikuisen tukea lähiympäristöstään. ”Auttaja voi olla 
vanhempi, opettaja tai vaikkapa sosiaalityöntekijä. Pääasia on, että on joku, joka kuunte-
lee nuorta ja ottaa hänet tosissaan.” (Lämsä 2010). 
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Avittajat ovat raportoineet, että yleisimmät keskusteluaiheet käsittelevät opiskeluun liittyviä 
teemoja: koulunkäyntiä, kaverisuhteita ja yksinäisyyttä. Opiskelijoilla on valmistumisenpel-
koa sekä jaksamis- ja mielialaongelmia. Keskusteluissa puhutaan myös parisuhdeväkival-
lasta, raha- ja etuusasioista, yksinäisyydestä, seksuaalisuudesta ja parisuhteista. Muuta-
missa keskusteluissa opiskelijat ovat nostaneet esille asioita, joista he eivät ole uskaltaneet 
keskustella aiemmin kenenkään kanssa. 

Avittajat kertovat, että chat-työskentely on omalla tavallaan haastavampaa kuin nuoren 
kohtaaminen kasvokkain esimerkiksi kuraattorin työssä. Chat-työkalu vaatii päivystäjältä 
herkkyyttä ja erityistä paneutumista siihen, miten sanansa asettelee. Suorassa vuorovaiku-
tuksessa on mahdollista testailla omien sanavalintojen ja äänenpainojen vaikutusta toiseen, 
mutta chattiin kirjoitettu puhe saa tietokoneen ruudulla merkittävää painoarvoa. Omia sa-
noja voi kyllä korjata, mutta vastaanottaja on saattanut jo ottaa kommentin kirjaimelli-
sesti, eivätkä hymiöt täysin pysty korvaamaan elekieltä. Keskustelun alussa avittaja tuntee 
olevansa kuin heikoilla jäillä haistellessaan opiskelijan asiaa ja tuntemuksia. Muutaman 
minuutin jälkeen keskustelu lähtee yleensä kuitenkin kantamaan. 

Chat vaatii siis herkkyyttä, mutta myös hermoja. Keskustelujen pituus vaihtelee muutaman 
minuutin mittaisista jutusteluista lähes parin tunnin keskusteluihin. Toisinaan opiskelijan 
vastausta odotellessa saattaa kulua minuutteja. Usein keskustelu päättyykin siihen, että 
opiskelija yksinkertaisesti katoaa langoilta. Aina avittaja ei siis saa palautetta opiskelijal-
ta keskustelun onnistumisesta. Toiset keskustelut saattavat venyä turhankin pitkiksi, kun 
kumpikaan osapuoli ei näe toisensa oloja, eleitä ja ilmeitä: Chat-ruudusta on vaikeaa pää-
tellä, milloin ajatustenvaihto alkaa luonnollisesti lähestyä loppuaan. Yksinäisyydestä kir-
joittavat opiskelijat tuntuvat haluavan vain oleilla linjoilla, avittajan lähellä. 
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Osa nuorista kokee saavansa tarvitsemansa avun chatin kautta: Keskustelu Avittajan kans-
sa on piristänyt ja helpottanut vaikealla hetkellä. Usein voi riittää se, että nuoren ongelma 
tunnustetaan ja häntä rohkaistaan puhumaan siitä oman kuraattorin tai kouluterveyden-
hoitajan kanssa. Nuoren elämää voi helpottaa myös jo pelkkä tieto siitä, että apu on saata-
villa, jos sitä kaipaa. Chat-linkin käy aukaisemassa myös moni sellainen opiskelija, joka ei 
sillä kerralla kuitenkaan aloita keskustelua päivystäjän kanssa. Yksi verkkonuorisotyön ta-
voitteista onkin tuoda kiireetön, läsnäoleva aikuisuus nuoren ulottuville.

KVG = Kato vaikka Googlesta

Verkossa tapahtuvaan opiskelijahuoltotyöhön ei voi heittäytyä suinpäin. Chat-työskentelys-
sä on omaksuttava erilaisen vuorovaikutuksen tavat, josta puuttuvat tutut eleet, ilmeet ja 
äänensävyt. Niiden tilalla käytetään hymiöitä, lyhenteitä ja monille aikuisille vierasta sa-
nastoa. Ruudulle ilmestyvillä sanoilla on merkittävä paino. Puheen sävyttämiseksi käyte-
tään uusia keinoja. Avittajat ovat kertoneet, että yksi iso haaste onkin löytää chattaajan 
kieli ja operoida sillä. Työntekijän on rohkeasti kysyttävä ”Mitä tarkoitat?” ja liikaa tul-
kitsemista on vältettävä. 

Avitus-työn tueksi chat-päivystäjille laadittiin kirjallinen ohjeistus. Lisäksi avittajia kou-
lutettiin verkkosanaston käyttöön ja siihen, miten nuoret verkossa käyttäytyvät. Avittajia 
valmistettiin esimerkiksi siihen, että nuoren kirjoittamistyyli saattaa vaikuttaa liioitellul-
ta ja provokatiiviselta, jopa epäaidolta – mutta taustalla voi olla aito yritys hakea aikuisen 
huomiota. Avittaja ei voi olettaa toisen ajattelevan ja tuntevan samalla tavalla, kuin itse 
tuntee. Toisinaan verkkokeskustelussa tulee eteen asioita ja kysymyksiä, joihin avittajalla ei 
ole valmiita vastauksia. Chatin sisällöllinen rajattomuus ja anonymiteetti yhdistettynä toi-
saalta tekniikan luomiin rajoihin asettavat avittajalle paljon haasteita. Toisinaan on reilus-
ti myönnettävä, ettei osaa vastata, ja pyrittävä ohjaamaan nuori hakemaan apua toisaalta. 

Verkkotyötä tekevä poliisi opasti avittajien koulutuspäivässä, miten chat-päivystäjän tulee 
toimia haastavissa tilanteissa. Esimerkiksi rasistiset kommentit on otettava vakavasti ja 
päivystäjän vastuulla on ohjata keskustelua kyseenalaistamalla nuoren ennakkoluuloja ja 
esittämällä faktatietoa oman tietämyksensä pohjalta. Päivystäjän on myös tiedettävä, miten 
toimia, jos hänellä keskustelun perusteella herää esimerkiksi lapsensuojeluun liittyvä huoli. 

Avittajalta vaaditaan ennen kaikkea rohkeutta lähteä mukaan uudenlaiselle matkalle. Hä-
neltä vaaditaan tilanteiden ja ihmisten lukutaitoa. Avittajan on osattava olla samalla riit-
tävän etäällä ja sopivan lähellä. Avittajan on myös voitava hyväksyä se, että aina yhteistä 
ymmärrystä ei vain löydy.

Oppilaitospappi verkkotyössä

Olen tehnyt verkkotyötä nuorten aikuisten parissa jo useita vuosia, ensimmäisen kerran City-yh-
teisön Rakkauden ammattilaisissa. Keväällä 2012 aloitin chat-päivystäjänä Facebookissa toimi-
vassa Kirkko Suomessa -livechat-palvelussa. Olen ollut mukana Avitus-chatin kehittämistyös-
sä alusta lähtien.
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Chatissa kohtaamme opiskelijan, ihmisen yleensäkin, juuri sellaisena kuin hän on – emme sellai-
sena kuin hänen pitäisi meidän mielestämme olla (esim. menestyvä opiskelija) tai sellaisena kuin 
oletamme hänen olevan.

Chat riisuu ihmisestä kaiken epäolennaisen ja saamme tutustua häneen uudella tavalla kirjoite-
tun sanan kautta. Kohtaamistilanteessa emme aluksi tiedä hänestä mitään. Me emme tiedä hä-
nen ikäänsä, sukupuoltaan, opiskelumenetystään, suuntautumisvaihtoehtoaan jne. Me olemme 
sen tiedon varassa, jonka hän kirjoittamalla haluaa meille kertoa. 

Keskustelijalta on hyvä kysyä reilusti, mitä hän ajattelee. Kysymyksenä se on monelle nuorelle ja 
nuorelle aikuiselle helpompi kuin kysymys ”Miltä sinusta tuntuu?”.

Chattiin tulevat ihmiset eivät välttämättä hakeudu puhumaan työntekijän kanssa kasvokkain. 
Joskus chat-keskustelun jälkeen tilanne muuttuu ja nuori saa rohkeutta lähteä hakemaan apua 
myös kasvokkain. 

Eniten tuntuvat puhuttavan kaverit ja kouluasiat, ihmissuhteet ja niiden toimimattomuus, yk-
sinäisyys, mutta myös terveyteen liittyvät asiat. Chatti on matalan kynnyksen paikka, jonne on 
helppo tulla. Se voi olla myös väliajan tuki, kun odottaa pääsyä esim. mielenterveysalan ammat-
tilaisen vastaanotolle.

Olen kokenut chatissa työskentelyn erittäin mielekkääksi, mutta haastavaksi työmuodoksi. 

Chatti on parhaimmillaan paikka, jossa Avittaja ja opiskelija kohtaavat ja kirjoittavat arimmis-
takin asioista rohkeasti, ihmiseltä ihmiselle.

Lähteet: 

Järventie Riitta. 2012. Analyysi: Kun kukaan ei kuule eikä välitä. Aamulehti 16.7.2012.

Lämsä Anna-Liisa. 2010. Toivon pedagogiikka. 5.10.2010. Lahti. 

Pasanen Hannes. 2009. Moniammatillinen verkkonuorisotyö – nyt ja tulevaisuudessa. 
Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti 14.5.2009.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kouluterveyskysely 2009 – 2011.
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7 Matalan kynnyksen vertaisryhmätoimintaa

Päivi Kortesniemi, opiskelijapalvelupäällikkö, Ammattiopisto Tavastia

OPI-kuntoutukseen valituilla opiskelijoilla piti olla lähtökohtaisesti diagnosoitu masennus- 
tai ahdistuneisuushäiriö. Tämä aiheutti keskustelua siitä, miksi tilanteen pitää olla nuorel-
la jo siinä vaiheessa, että ko. diagnoosi on annettu ja vasta sitten saa kuntoutusta. B-lau-
sunnon saaminen nopealla aikataululla ei ollut aina helppoa eikä joskus nuoren kohdalla 
täysin perusteltuakaan. Pohdimme myös, miten voisimme tukea hiljaisia ja syrjäänvetäyty-
viä poikia, joista oli tavalla tai toisella noussut huoli. Kuntoutusryhmiin osallistujat olivat 
pääosin tyttöjä, joten pojille piti keksiä toisenlaisia tukimuotoja. Tästä pohdinnasta syn-
tyi ajatus hakea muutosta Oppimisen yhteispeli -hankkeen hankesuunnitelmaan ja kokeil-
la uutta toimintatapaa.

Kokeilimme kuntoutuskurssien rinnalla toiminnallisia vertaisryhmiä, joihin osallistujilta ei 
vaadittu lääketieteellisiä diagnooseja, mutta joihin valitut opiskelijat kuitenkin hyötyisivät 
ryhmätoiminnasta. Näin käynnistimme toimintaryhmät, joita suosittelimme mm. hiljaisil-
le, vetäytyville, oman toiminnan ohjauksen ongelmista kärsiville, yksinäisille tai harrasta-
mattomille opiskelijoille. 

Ryhmätoiminnan tavoitteena oli ongelmien ennaltaehkäisy, opiskelijoiden aktivointi ja osal-
lisuuden lisääminen sekä elämänhallinnan perustaitojen opettelu. Lisäksi halusimme vah-
vistaa positiivista suhtautumista opintoihin ja omaan elämään.

Ensimmäisenä syntyi opiskelijoiden itsensä nimeämä Freedom-toimintaryhmä. Jatkossa jo-
kainen ryhmä antoi itsellensä persoonallisen nimen, mutta päätimme, että tulemme käyttä-
mään Freedom-nimeä yleisellä tasolla puhuessamme vertaisryhmätoiminnasta.

Muutama nuori osallistui sekä kuntoutukseen että toiminnalliseen vertaisryhmään. Koke-
muksemme mukaan molempiin ryhmiin osallistuminen tuki näiden nuorten hyvinvointia ja 
lisäsi kiinnittymistä opintoihin.

Ryhmien ohjaajina toimivat oppilaitoksen koulukuraattori ja nuoriso-ohjaaja sekä paikal-
lisen seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä. Opiskelijoiden aktivointi ja motivointi toimin-
nallisen vertaisryhmän kautta jää hankkeen tuloksena oppilaitoksen arkeen vakiintunee-
na käytäntönä. 
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7.1 Freedom-vertaisryhmä

Kimmo Laiho, koulukuraattori ja Eerika Ketonen, nuoriso-ohjaaja,  
Ammattiopisto Tavastia
Lauri Nurmi, nuorisotyöntekijä, Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Tarve toimintaryhmälle syntyi käytännön kokemuksista. Osa nuorista tarvitsee opiskelujen 
tueksi koulunkäynnin ulkopuolista toimintaa voidakseen suoriutua opiskeluiden haasteista. 
Ulkopuolinen toiminta suunniteltiin opiskelua tukevaksi.

Projekti esiteltiin opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle. Ryhmään valittiin osallis-
tujat opettajien palautteen ja opiskelijapalvelujen ja opiskeluterveydenhuollon asiakkuuk-
sien ja ehdotusten mukaan. Opiskelijat haastateltiin ja heille esiteltiin ryhmän toimintaa ja 
tavoitteita. Alaikäisten osalta otettiin yhteyttä myös huoltajiin. 

Ryhmään oli ehdolla 18 opiskelijaa, joista kymmenen aloitti ryhmässä. Kahdella opiskeli-
jalla ei ollut voimia eikä motivaatiota jatkaa kahden ensimmäisen kokoontumiskerran jäl-
keen. Keskeyttäneet jatkoivat opintojaan, mutta eivät kokeneet ryhmätoimintaa itselleen 
sopivaksi toimintamalliksi. Näin ryhmän lopullinen opiskelijamäärä oli kahdeksan nuorta, 
joista poikia oli kuusi ja tyttöjä kaksi. 

Ryhmää ohjasi kolme työntekijää, joista pääsääntöisesti ainakin kaksi oli paikalla. Ohjaaji-
na toimivat kuraattori, nuoriso-ohjaaja ja oppilaitoksen ulkopuolisena yhteistyökumppani-
na Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä. Oppilaitoksen ulkopuolisen 
yhteistyötahon mukanaolo oli voimavara. Ryhmätoiminta opinnollistettiin siten, että aktiivi-
sesta ryhmään osallistumisesta sai yhden opintoviikon vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. 

Toimintaryhmän tarkoituksena on kehittää nuorten elämänhallinnan perustaitoja, vahvis-
taa nuoren minäkuvaa sekä auttaa nuorta kohtaamaan sosiaalisia tilanteita ja vahvista-
maan sosiaalisten suhteiden verkostoa mm. vertaisohjauksen toimintamallin mukaan. Ryh-
mässä vahvistetaan osallistujien positiivista kokemusta opinnoista ja tuetaan opinnoissa 
jaksamista. Ohjaajien omina tavoitteina nousi esiin se, että nuoret olisivat entistä valmiim-
pia ja kypsempiä jatkamaan opiskelua ja selviämään erilaisissa vapaa-ajan ja sosiaalisten 
suhteiden verkostoissa.
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Nuoret keksivät ryhmälle oman nimen. Näin meillä on jatkossa erilaisia toimintaryhmiä, 
jotka tunnistamme omista persoonallisista nimistä. Tämä ensimmäinen ryhmä nimettiin 
Freedomiksi. Ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa asetettiin yhdessä ryhmälle tavoitteet 
ja säännöt. Freedomin tavoitteisiin kuului mm. se, että ryhmällä on hauskaa, saamme uu-
sia kokemuksia, tutustumme muihin ja omaan itseemme, löydämme uusia harrastuksia ja 
into opiskeluun säilyy tai jopa lisääntyy. Ryhmän säännöissä mainittiin mm., että ryhmäs-
sä ei juoruilla ja ryhmän asiat jäävät ryhmään. Jokainen pyrkii positiivisuuteen ja jokaisel-
la on velvollisuus osallistua säännöllisesti tapahtumiin tai ilmoittaa ajoissa mahdollisista 
esteistä. Ensimmäisessä tapaamisessa suunnittelimme nuorten kanssa yhdessä projektim-
me aikataulun ja ohjelman. Ohjelmamme rakentui lähes täysin ryhmän toiveiden mukaan. 

Ryhmän ohjelma, sisältö ja tavoitteet

Tutustuminen Ryhmäytyminen

Jousiammunta Tutustuminen uuteen lajiin, 
henkilökohtainen onnistuminen

HPK-BLUES sm-liigan jääkiekkopeli Suuressa joukossa oleminen, 
yhdessäolo

Yhdessä pelaaminen, leikinohjaus, vertaisohjaus Yhdessäolo, itsetunnon 
kohottaminen

Lasersota Jännityksen ja pelon kokeminen, 
yhdessäolo, yhteinen purkaminen

Hämeenlinnan Vanajan srk:n ihmissuhdeilta Ihmissuhdetaitojen ja 
kommunikaation kehittäminen, 
vapaa-ajan toimintaan 
tutustuminen

Keilaus, vertaisohjaus Yhdessäolo, uuteen lajiin 
tutustuminen

Tutustuminen nuorisotilaan, kahvilassa käynti Vapaa-ajan toimintaan 
tutustuminen

Tutustuminen Nuorten terveysneuvontapisteeseen Elämänhallinnan tukeminen, 
terveydenhuollon informaatio

”Ulkomaalainen” –näytös teatteri Pasilassa, 
ravintolassa syönti

Tapakasvatus, kulttuuriin 
tutustuminen, erilaisuus

Särkänniemi, päätösreissu Hauska yhdessäolo

Syöksynsuu, Mitä kuuluu? -tapaaminen Yhteenveto, arviointi ja palaute, 
yhteisten kokemusten jakaminen
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Nuorten kokemuksia projektista

Projektissa vastaanotettiin palautetta nuorilta koko toiminnan ajan. Tämä perustui avoi-
meen ja välittömään vuorovaikutukseen nuorten ja työntekijöiden välillä. Nuorilta saadun 
palautteen mukaan tunnetilat vaihtelivat laajalla skaalalla. Kuitenkin palautteista välittyi 
positiivinen ja reipas asenne toimintaa kohtaan. Välillä jaksettiin paremmin ja välillä vi-
reystila oli matalammalla. Seuraavassa on nuorten suodattamattomat palautteet ja koke-
mukset ryhmätoiminnasta:

Aluksi jännitti

Todella hauska

Opin siellä syömään kuin mies

Oli syy tulla kouluun

Mukavat ryhmänvetäjät

Paljon huumoria

Onnistuneet tapaamiset

Ohjelma oli täyteliäs ja aika kului nopeasti

Parhaimmat olivat HPK:n peli ja särkkisreissu

Opin paljon uutta ja ryhmä oli ihanteellinen

Hauskaa ja uudenlaista

Minä ainakin tykkäsin

Koen, että tästä on ollut apua minulle

Olen löytänyt uusia harrastusmahdollisuuksia

Ainoa asia, mikä harmittaa on se, että tällaista ei voi tehdä jatkuvasti!

Pysyttiin yhdessä

Tutustuin paree muihinkin

Kiwwaa

Joo ja lasersota oli kiwata

Kimmolla hyvä tyylitaju! oikeesti

Kaikist reissuist/tapaamisist jäi good fiilis. Joo. Niin Joo.

Teatteri oli niiq hyvä ja jääkiekkomatsi kiwa kattoo
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Olen tykännyt olla mukana tässä 

Parasta oli lasersota ja Ulkomaalainen-näytelmä.

Ikävintä oli seurakuntatalolle meneminen

Action factoryyn olisin mennyt uudestaan

Ilmane ruoka

Odotukset täytetty

Hyvä ryhmänhenki

Mukavaa on ollut

Parasta, mitä vähään aikaan ollut

Saanut asioista muuta ajateltavaa

Loistava meno ollut kaikilla kerroilla

Olisin halunnut päästä tulemaan kaikkiin ryhmätapahtumiin

Tapaamiset mennyt niin kuin on pitänyt

Ryhmä on ollut MAHTAVA!

Kaikki on ollut minun mielestä hyvää!

Mitään ei minusta tarvii muuttaa

Sain paljon uusia kokemuksia ja ajateltavaa

Ryhmähenki ja –toiminta helpotti oloa ja vei ajatukset muualle

Kokonaisuutena oikein onnistunut
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Ohjaajien ajatuksia ryhmätoiminnasta

Kokonaisuudessa ryhmä ja sen toiminta onnistuivat hyvin. Ohjaajien keskinäinen synergia 
ja toimintatavat tukivat toisiaan, loivat joustavuutta ryhmän ohjelmaan ja mahdollistivat 
erilaisten harjoitteiden toteuttamisen. Myös nuorten kokemukset ja palautteet ryhmästä 
tukevat tätä ajatusta. 

Merkille pantavaa oli, että useat hiljaiset ja omassa opiskelijaryhmässään omiin oloihinsa 
vetäytyvät nuoret toimivat ryhmässä aktiivisesti. Lisäksi ryhmä tarjosi monelle opiskelijal-
le muuta ajateltavaa oman elämän ongelmien keskelle ja mahdollisti uusien ystävyyssuhtei-
den syntymisen. Ryhmässä oleminen rohkaisi solmimaan ystävyyssuhteita myös toimintam-
me ulkopuolelta. Nuoret saivat pienessä ryhmässä toimimisesta turvallisen ja luottavaisen 
kokemuksen, joka osalla siirtyi arkeen ja opiskeluelämään. Sosiaalisia tilanteita paniikin-
omaisesti karttanut nuori voitti itsensä uskaltautumalla suuren väkijoukon keskelle ryh-
män mukana ja tukemana. Onnistumisena voidaan pitää myös sitä, että moni osallistui lii-
kunnallisiin tapahtumiin, vaikka eivät ole juuri liikuntatunneilla viihtyneet.

Positiivinen suhtautuminen oppilaitokseen ja henkilöstöön lisääntyi ja opiskelijat tulivat 
muutenkin juttusille, kuin vain ryhmään liittyvissä asioissa. Opettajien palaute oli pääsään-
töisesti hyvää. Osalla ryhmäläisistä on vielä kehitettävää vastuunkantamisessa ja vuoro-
vaikutustaidoissa. 

Varsinaisen Freedom-toiminnan päätyttyä pidimme alkusyksystä yhteisen kokoontumisen 
Syöksynsuun leirikeskuksessa. Ajan kuluminen oli tehnyt hyvää jokaiselle. Yhteisten koke-
musten mieliin palauttaminen oli hauskaa ja ryhmän yhteenkuuluvuutta vahvistavaa. Free-
dom-ryhmän rakenteen ja toiminnan kannalta oli tärkeää selkeästi päättää ryhmän toiminta. 
Kokemuksemme perusteella esitämme, että tämänkaltainen ryhmätoiminta tulisi sisällyttää 
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osaksi oppilaitosten erilaista ennaltaehkäisevää toimintaa. Jos pienellä panoksella saamme 
aikaan positiivista asennetta sekä opintoja että elämää kohtaan, tätä toimintaa on jatket-
tava ja kehitettävä edelleen erilaisia opiskelijoita ja oppilaitoksia palvelevaksi. 

7.2 Arkiryhmästä tuli SPAT

Niina Moilanen, projektikoordinaattori, Oppimisen yhteispeli -hanke,  
Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)

Oulun seudun ammattiopistossa pilotoidaan opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista tuke-
vaa ryhmänohjausmallia, jonka ytimessä ovat elämän peruskysymykset ja yhdessä hankitut 
uudet taidot ja kokemukset. Alun perin vaatimattomasti Arkiryhmänä tunnetut nuoret an-
toivat itselleen uuden, energisen nimen: SPAT – Special People and Tactics. 

Arkiryhmän ideointi perustuu opinto-ohjaaja Maria Andersenin kokemuksiin Oulun seudun 
ammattikorkeakoulussa toteutetusta ryhmänohjausmallista. Maria muokkasi VALTTI- ja 
Lähtenyt liikkumaan -hankkeiden kehittämää mallia ammattiopiston opiskelijoille sopivak-
si. Suunnittelun taustalla on ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja Kristiina Kuntun (2005) 
Opiskelukykymalli, jossa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan omiin voimavaroihin, opis-
kelutaitoihin ja opiskeluympäristöön. Ryhmässä käsitellään sekä nuoren omaa, yksilöllistä 
vastuuta omasta jaksamisestaan – oikeasta ravinnosta, unesta ja liikunnasta huolehtimis-
ta – että vahvistetaan nuoren kosketusta omaan opiskeluyhteisöönsä ja opiskelutovereihin. 

Painopiste ennaltaehkäisyyn

Ensimmäiseen pilottiryhmään haettiin opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta. Maria Ander-
sen pyysi opettajia ja ryhmänohjaajia ehdottamaan ryhmään sopivia opiskelijoita, joilla oli 
ongelmia koulussa ja jaksamisessa. Opiskelijoiden ongelmat heijastuivat myös sitoutumises-
sa Arkiryhmän toimintaan: Lähes puolet ryhmään valituista lopetti kesken. Vuoden 2012 
lopulla liikkeelle pyörähti toinen Arkiryhmä, joka koottiin uudella periaatteella.

 - Osa ensimmäiseen Arkiryhmään valituista opiskelijoista olisi tarvinnut enemmän 
kuntouttavaa tukea. Uuden ryhmän kohdalla olemme asettaneet tavoitteen toisin: Nyt 
keskitymme ongelmien ennaltaehkäisyyn ja koulunkäyntiin sitouttamiseen, Maria kertoo. 

Maria ja liikunnanopettaja Antti Hara pystyttivät koulun käytävälle Arkiryhmän mainok-
sen ja päivystivät sen vieressä parin tunnin ajan. Opiskelijoille kerrottiin, että ryhmässä ko-
keillaan erilaisia liikuntalajeja ja harrastuksia ja puhutaan nuoren elämään ja opiskeluun 
liittyvistä asioista. Hakemuksia kertyi lyhyessä ajassa yli 50. 

Uuteen ryhmään valittiin ainoastaan ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joiden kohdalla 
Arkiryhmän toimintamalli nähtiin mahdollisuutena helpottaa kiinnittymistä uuteen oppi-
laitokseen ja opiskeluun. Itsenäistyvälle nuorelle uuden elämäntilanteen opetteleminen ja 
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sosiaalisten ympyröiden hahmottuminen tiedettiin herkäksi ja toisinaan haasteelliseksikin 
asiaksi. Haastattelujen perusteella mukaan haarukoitiin ne, jotka eniten kokivat tuen tar-
vetta opintojen alkuvaiheeseen. 

 - Haimme ensimmäisessä Arkiryhmään opiskelijoita opettajien vinkkien ja omien 
arvioidemme perusteella. Nyt opiskelijat jättivät hakemuksensa itse oman kiinnostuksensa 
pohjalta. Ryhmään valittiin 11 poikaa ja yksi tyttö, eikä kukaan ole vielä keskeyttänyt, 
hymyilee Antti.

Yhdessä kokeminen vahvistaa

Arkiryhmä kokoontuu noin kymmenen kertaa kevätlukukaudella koulupäivien aikana. Tapaa-
misiin sisältyy yleensä jokin toiminnallinen osio ja keskusteluteema. Ensimmäisellä tapaa-
miskerralla nuoret saivat ehdottaa omia ideoitaan Arkiryhmän ohjelmaan. Nuoret liimasi-
vat seinään post-it -lappuja, joissa luki heille tärkeitä teemoja. Aiheiksi nousivat tupakointi, 
naiset, raha, uni, opiskelu, kaverit ja netti.

Nuoret kuuntelevat tietoiskuja esimerkiksi tupakoinnin tai nuuskan vaaroista ja osallistu-
vat ”pulinaralliin” kriisikeskuksen ammattilaisen johdolla. Ryhmä kokkaa terveellistä ruo-
kaa, harjoittelee seinäkiipeilyä, pelaa koripalloa ja jumppaa kahvakuulalla. Tavoitteena on 
nuoren omien voimavarojen ja onnistumisten tunnistaminen.

Ohjaajat puhuvat nuorille unen ja ravinnon merkityksestä, itsetuntemuksesta ja opiskelumo-
tivaatiosta. He ohjaavat nuoria kiinnittämään huomiota omiin valintoihin, tekemiseen, opis-
keluun ja poissaoloihin. Yhdessä tekeminen johdattelee luontevasti perusasioiden äärelle. Esi-
merkiksi yhteinen automatka liikuntapaikalle tarjoaa tilaisuuden jutella vapaasti, kerrata 
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edellisten tapaamisten kokemuksia ja ennakoida tulevaa. Nuorten omille ideoille ja kysymyk-
sille jätetään runsaasti tilaa, mutta säännöllisesti palataan myös peruskysymysten äärelle.

 - Jaamme elämän eväitä eräänlaisina ”moksautuksina”. Esimerkiksi kokkaamisen 
yhteydessä juttelimme oikean ravinnon merkityksestä: Mitä järkeä on syödä Teboilin 
pizzoja, jos oikealla ruualla jaksaa paljon enemmän. Nuoret myös huomasivat, mikä 
merkitys on ruuan valmistamisella ja aterian nauttimisella kaikessa rauhassa.

Rytmiä liikunnasta

Ohjelman ja teemojen suunnittelussa lii-
kunta nousee esiin merkittävässä roolis-
sa. Liikunnan merkitys fyysiselle hyvin-
voinnille on nuorille jo tuttu asia, mutta 
ohjaajat ovat halunneet osoittaa, että se 
toimii myös eräänlaisena elämän tuki-
rankana. 

 - Kun herättelemme nuoria pohtimaan 
omaa elämäänsä, toteamme välillä, 
miten vaikeaa arkea on hallita. Myös 
meidän aikuisten on yhä uudestaan 
opeteltava elämän perusasioita ja kamppailtava jaksamisemme kanssa. Liikunnan 
merkitys on Arkiryhmän myötä kirkastunut ohjaajallekin. Se ylläpitää tiettyä arkirytmiä 
ja lataa energiaa sekä kehoon että mieleen, Maria pohtii.

Vetäjien kokemuksen mukaan nuoret tykkäävät liikkua, mutta eivät harrasta liikuntaa sään-
nöllisesti. Ryhmässä kokeiltavat lajit valitaan nuorten toiveiden ja kiinnostuksen perusteel-
la. Suunnitelmassa on pyritty siihen, että toimintaan sisältyy sekä helppoja ja tuttuja lajeja 
että myös uusia haasteita. Arkiryhmä tarjoaa nuorille tilaisuuden tehdä jotain erilaista ja 
aktivoivaa tavallisen koulupäivän aikana. 

Ryhmän merkitys on nuorille suuri. Sen kautta on syntynyt uusia kaverisuhteita ja opiskeli-
jat viettävät aikaa yhdessä välitunneillakin. Into yhdessä tekemiseen ja toimintaan osallis-
tumiseen on välillä jopa yllättänyt. Koripalloa pelatessa huonokuntoisimpien täytyy juosta 
välillä pukukoppiin oksentamaan. Silti he ilmestyvät hetken päästä jatkamaan peliä. 

 - Pidän hyvänä tuloksena sitäkin, että Arkiryhmässä nuori huomaa kuntonsa olevan heikko, 
Antti huomauttaa.

Ohjaajatkin oppivat

Pienryhmässä opettajan rooli muuttuu ohjauksellisempaan suuntaan. Itseluottamus omiin 
ohjaustaitoihin lisääntyy, samoin uskallus kohdata opiskelijat uudella tavalla. Samalla oh-
jaaja on ryhmän jäsen ja osallistuu tasavertaisena yhteisiin keskusteluihin. Nuoren maail-
ma avautuu siten kokonaisvaltaisemmin ja opiskelijan tilanne tulee paremmin esiin. 
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 - Arkiryhmän kautta olen saanut aivan uusia näkökulmia omaan opettajantyöhöni, kertoo 
liikunnanopettaja Antti Hara.  - Oppitunnilla katse on opetettavassa asiassa. Ryhmässä 
olen saanut tilaisuuden todella tutustua opiskelijoihimme. Osaan antaa enemmän tilaa 
heidän omille ajatuksilleen ja ideoilleen. 

Ajankäytön todellisuus on se, että opettajalla on tietyt tehtävät eikä oppitunnilla ole samal-
la tavalla mahdollista saada yhteyttä nuoriin kuin ryhmänohjauksessa. Silti Maria ja Ant-
ti kokevat löytäneensä Arkiryhmän kautta herkemmät tuntosarvet, joilla tutkailla nuorten 
asioita. Myös uskallus nostaa havaitsemiaan ongelmia esille on kasvanut. 

Aineopinnot johdattelevat nuoria tulevassa ammatissa tarvittavien taitojen äärelle, mut-
ta arjen opettelu on myös osa nuoren valmistautumista työelämään. Kaipuu ohjaukselle 
on suuri etenkin ensimmäisenä opiskeluvuonna, kun opintonsa aloittavat nuoret ovat vie-
lä murrosikäisiä.

 - Nuoremme vaikuttavat isoilta ihmisiltä ja heitä tulee käsiteltyä paljon aikuisempina 
kuin mitä he oikeasti ovat. Olen nähnyt, että opiskelijat kaipaavat ohjausta ja aikuisen 
läsnäoloa monissa asioissa, Maria tiivistää. 

Lähteet:

Kunttu K. 2005. Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004.
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8 Yhteistyö ja toiminta jatkuvat

Kohta kolmen vuoden ajan ammatilliset oppilaitokset ja kuntoutuksen palveluntuottajat 
ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Mallia ammatillisen koulutuksen ja kuntoutuksen yhdistä-
miseksi tukemaan masentuneiden ja/tai ahdistuneiden nuorten opintoja on pilotoitu molem-
missa oppilaitoksissa neljä kertaa. Yhteensä noin 85 nuorta on käynyt OPI-kuntoutuksessa 
opintojen ohella. Kelan rahoittamien tutkimusten alustavat tutkimustulokset ovat rohkai-
sevia. Pilottiryhmissä olevien nuorten kokemukset ovat olleet positiivisia. Monen nuoren 
kohdalla kuntoutus on tullut hyvään aikaan ja yhteistyö oppilaitoksen kanssa on kantanut 
hedelmää. Nuori on saanut opintonsa päätökseen ja siirtynyt työelämään tai löytänyt jon-
kin uuden polun, jota lähteä kulkemaan.

Yhteistyö oppilaitoksen ja kuntoutuksen palveluntuottajan välillä on ollut tiivistä, tavoit-
teellista ja innostunutta. Esiin nousseita pulmia on yhdessä pyritty ratkaisemaan ja nuor-
ten onnistumisista on päästy yhdessä iloitsemaan. Aina kahden organisaation välinen yh-
teistyö ei ole mutkatonta, mutta tahto auttaa nuoria elämässä eteenpäin on ollut kantava 
voima koko hankkeen ajan.

Opetushallitus on tukenut hankkeiden levittämistyötä ja ollut tiiviisti yhteistyössä Kelan 
kanssa kehittämässä toimintaa. Hankkeiden päätyttyä vuoden 2013 lopussa oppilaitosten 
toiminnan kehittäminen ja yhteistyömallin levittäminen valtakunnallisesti siirtyy ammatil-
listen erityisoppilaitosten verkostolle. Verkosto on valtakunnallinen ja ammatillisten erityis-
oppilaitosten on lakisääteisen ammatillisen erityisopetuksen kehittämistehtävänsä vuoksi 
luontevaa olla levittämässä osaamista ja kokemuksia mielenterveyden oireista kärsivien 
nuorten tukemisessa, ohjaamisessa ja opettamisessa.

Kelan rahoittamat hankkeisiin liittyvät tutkimustulokset julkistetaan vuonna 2014. Tutki-
mustulosten ja hanketoimijoiden raporttien avulla Kela kehittää OPI-kuntoutuksen stan-
dardia. Kuntoutus kilpailutetaan ja valtakunnallinen kuntoutustoiminta starttaa näillä nä-
kyminen vuonna 2016. Ennen sitä toiminta jatkunee vuosi kerrallaan hanketyössä mukana 
olleiden toimijoiden yhteistyönä.

Kokemukset ja alustavat tutkimustulokset koulutuksen ja kuntoutuksen yhdistämisestä ovat 
olleet niin rohkaisevia, että toimijoiden toiveena on toiminnan leviäminen kaikkiin toisen 
asteen oppilaitoksiin, myös lukioihin. Myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiske-
lijat hyötyisivät vastaavanlaisesta toiminnasta.

Vasta tulevaisuus näyttää, kuinka kuntoutuksen liittäminen ammatillisiin opintoihin onnis-
tuu laajemmin ja nuorten tukeminen aikuisuuteen kantaa hedelmää pidemmällä aikavä-
lillä. Kouluterveyskyselyjen mukaan erityisesti ammatillisissa opinnoissa opiskelevien alle 
21-vuotiaiden tyttöjen kokema masennus ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet 2000-luvulla, 
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joten toiminta tulee tarpeeseen. Yleisesti ottaen nuorten kokema huono-osaisuus ja mielen-
terveyden ongelmat ovat kasvaneet. Valtioneuvosto onkin nostanut köyhyyden, eriarvoisuu-
den ja syrjäytymisen ehkäiseminen yhdeksi vuosien 2011-2015 hallitusohjelman kolmesta 
painopistealueesta. Valtioneuvoston poikkihallinnollisessa syrjäytymistä vähentävässä toi-
menpideohjelmassa lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi nuorille turvataan tar-
vittavat tukitoimet, joilla muun muassa edistetään toisen asteen ammatillisessa koulutuk-
sessa olevien nuorten terveyttä ja hyvinvointia. 

Marraskuussa 2012 julkistetussa lakiluonnoksessa peruskoulujen ja toisen asteen oppilai-
tosten oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ehdotetaan koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi 
laatia opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelma yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa. Suunnitelman keskeisenä elementtinä on muun muassa oppilaitoksen hyvinvoinnin 
ja varhaisen tuen edistäminen. Oppimisen yhteispeli -hankkeen aikana oppilaitokset lähtivät 
kehittämään myös varhaisemman tuen mallia syrjäänvetäytyvien ja yksinäisten opiskelijoi-
den tueksi. Syntyivät toiminnalliset vertaisryhmät. Kokemukset ryhmistä ovat olleet hyviä 
ja on toivottavaa, että toimintaa pystytään jatkamaan hankkeen päätyttyä.

Hankkeen toiminta on saanut huomiota valtakunnan päättäjien keskuudessa erityisesti so-
siaali- ja terveysministeriössä. Toivottavasti valtioneuvoston päätöksenteko on sen suuntais-
ta, että toiminta pystyy levittäytymään valtakunnalliseksi kaikkien ammatillisissa oppilai-
toksissa opiskelevien nuorten mahdollisuudeksi. 

Kiipulassa 14.5.2013

Ulla Kauranen 
projektikoordinaattori, kuntoutuspäällikkö
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Oli syy tulla kouluun 
Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä  
oppilaitoksen arjessa

Nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen on johtanut kasvaneisiin sairauspäivära-
hojen määriin, psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarpeeseen ja työkyvyttömyyseläkkeisiin 
2000-luvulla. Kela on tutkimuksissaan todennut nuorten mielenterveyden häiriöiden ylei-
syydeksi noin 20 % ikäluokasta. Mielenterveysongelma vaikuttaa nuoren koko elämänti-
lanteeseen, jolloin riski syrjäytyä koulu- tai työelämästä on suuri.

Vuonna 2010 Kela lähti kehittämään yhdessä Opetushallituksen kanssa nuorille toisen as-
teen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille suunnattua mielenterveyskuntoutusta, johon 
voi osallistua opiskelun ohella. Kuntoutuksen palveluntuottajiksi valikoituivat Verven Ou-
lun yksikkö ja Kiipulan kuntoutuskeskus Janakkalassa. Alusta asti oli selvää, että myös op-
pilaitosten toimintaa on hyvä kehittää tukemaan nuorten opinnoissa selviytymistä. Verven 
yhteistyöpariksi valikoitui Oulun seudun ammattiopisto ja Kiipulan kanssa kehittämistyötä 
lähti tekemään Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnassa.

Kehittämishankkeen yksi lähtökohta oli ammatillisten opintojen keskeyttämisen vähentä-
minen ja tutkinnon saavuttaminen. Esimerkiksi lukuvuonna 2011-2012 ammatillisen tut-
kintoon johtavan koulutuksen keskeytti 9,1 % nuorista. Usein keskeyttämisen taustalla on 
mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin ongelmia, jotka haittaavat merkittävästi opiskelua. 

Tämä julkaisu koostuu kokemuksista, joissa yhdistyy mielenterveyskuntoutus ammatilli-
sen opiskelun tueksi. Julkaisua tekemässä ovat olleet pääasiassa Ammattiopisto Tavastian, 
Oulun seudun ammattiopiston ja Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksen henkilökunta 
sekä projektitoimijat. 
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