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Tampereen kaupungin 
opiskeluterveydenhuolto

• 10 300 toisen asteen ammatillista opiskelijaa (16-60 v)

• 5400 lukiolaista

• 10 700 ammattikorkeakouluopiskelijaa

• 12 toimipistettä

• 30 terveydenhoitajaa

• 9 lääkäriä

• 1 psyk sh, 5 psykologia



Kouluterveyskysely 2017/Tampere/ammattiin 
opiskelevat: (N=1521)

• 60 % tytöistä ja 29 % pojista kokee väsymystä viikoittain

• 52% nukkuu arkisin alle 8 tuntia

• tytöistä 21 % ja pojista 7 % on kokenut kohtalaista tai vaikeaa 
ahdistuneisuutta viimeksi kuluneiden 2 viikon aikana

• 13 % tuntee itsensä yksinäiseksi 

• 15 % on kokenut syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla

• 28 % on kokeillut kannabista ainakin kerran

• 60% on sitä mieltä, että Tampereella on helppo hankkia huumeita



Toisaalta:
• 67% Tampereella ammattiin opiskelevista kokee olevansa tärkeä osa 

luokkayhteisöä (vrt. 55 % lukiolaisista)

• suhde opettajiin on kehittynyt myönteisesti

11/2017 Nina Halme, 
THL/Tampere 



Tampere OTH: mt-käyntien osuus



Jaksamiseen liittyviä yhteydenoton syitä

• väsymys

• mielialan lasku

• masennus

• ahdistuneisuus

• paniikkioireet

• stressi

• univaikeudet

• keskittymisvaikeudet

• opiskelun 
sujumattomuus

• runsaat poissaolot

• päänsäryt, 
vatsavaivat



Mukana myös

• elämänhallinnan ongelmat; 
vuorokausirytmi, some, 
pelaaminen

• päihteiden käyttö

• rahavaikeudet

• yksinäisyys

• ihmissuhdeongelmat

• kiusatuksi tuleminen

• elämäntilannekriisit

• sairaudet

• syömisen häiriöt

• oppimisvaikeudet

• motivaatio-ongelmat

• identiteettiongelmat

• itsenäistymisen pulmat



OTH:n keinot tukea opiskelijan jaksamista

• Ongelmien tunnistaminen ja varhainen puuttuminen
• terveystarkastukset!

• Lievien ja keskivaikeiden ongelmien hoito
• vastaanottotyö

• IPC

• psykologien  vetämät ryhmät



• Moniammatillinen yhteistyö
• koulupsykologit

• koulukuraattorit

• erityisopettaja, opo, omaopettaja

• Yhteisöllinen opiskeluhuolto
• tapahtumat

• teemapäivät

• esim. Kohtaamo





Essi 22 v.
• lapsuudesta lieviä oppimisvaikeuksia 

aiheuttanut neurol. sairaus, joka 
pahentunut ja vaatinut useita 
neurokirurgisia tmp vuoden sisään

• aiempi ammatti fyysisesti liian raskas

• aloittaa kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinto-opinnot; Kela hyväksynyt 
opiskelun ammatillisena kuntoutuksena

• 6 viikon jälkeen yhteys oth:oon
jaksamisongelmien takia: itkuisuutta, 
ahdistuskohtauksia, keskittymis- ja 
muistiongelmia, päänsärkyä

• opiskelumotivaatio vahva



Essi 22 v.

• tmp: s-loma, lääkitys

• s-loman jälkeen työharjoittelu päiväkodissa keskeytyi 
jaksamisongelmiin

• palaveri omaopettajan ja erityisopettajan kanssa; esiin Essin 
vahvuudet

• opintojen keventäminen, jaksamisen rajojen huomioiminen 
työharjoittelupaikkojen valinnassa

• vointi hyvä, opinnot etenevät rauhallista tahtia





Eemeli 16 v.

• 1. vuoden kokkiopiskelija; opettaja ohjaa oth:oon

• outo, erikoinen puhetapa, hoitamaton ulkoasu

• asuu yksin, ei rahaa ruokaan

• todettiin somaattinen sairaus, lähete esh

• vanhoista papereista tieto kielellisistä 
erityisvaikeuksista ja perheen monista ongelmista

• yhteys äitiin, lastensuojeluilmoitus, kuraattori 
auttoi raha-asioissa

• yhteys erityisopettajaan: lisätukea teoria-aineisiin

• vointi hyvä, mutta tuen tarvetta paljon



Ella 19 v.
• 1. vuoden hiusalan opiskelija, kiusattu läpi 

ala- ja yläkoulun
• vaikea sosiaalinen ahdistus, poissaoloja
• lääkitys, kontakti koulupsykologiin
• välttämiskäyttäytyminen jatkuu rohkaisusta 

huolimatta
• lähete kuntoutuspsykoterapia-arvioon 

palautetaan
• lääkitys vaihdetaan, aloittaa Jännittäjä-

ryhmässä
• kouluun meno ei onnistu, päätyy 

keskeyttämään opinnot
• ohjataan etsivään nuorisotyöhön ja aloittaa 

mediapajalla



Amisreformi 1.1.2018

• Yksilölliset opintopolut, HOKS kaikille

• Joustava haku ja opintojen aloitus

• Ei luokkia/ryhmiä

• Lähiopetuksen vähentäminen ja oppimisen siirtyminen yhä enemmän 
työpaikoille

• Miten vaikuttaa opiskelijoiden pärjäämiseen?

• Uupuvatko opettajat?



Aamulehti 17.3.2019



Jos olis valta…

• Lisää väkeä opiskeluhuoltoon

• Lisää Valma-ryhmiä ja pajatyyppistä opiskelua niille, jotka eivät pärjää 
normaalitahdissa

• Tunnetaitojen ja stressinhallinnan kurssit kaikille opiskelijoille

• Iltapäiväkerhoja amikseen: kavereita, kontakteja, elämisen taitoja, 
yhteisön voimaa



Kiitos!


