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Ote-opetukseen taataan paikka kaikille kriteerit täyttäville oppilaille

Ote-opetus- ja perhetyö on Helsingin perusopetuspalveluiden ja lastensuojelupalveluiden yhteistyötä 
niiden 7.-9. -luokkalaisten oppilaiden tukemiseksi, joiden koulunkäyntiä hankaloittaa runsaat poissao-
lot tai koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt. Ote-opetus on erityinen opetusjärjestely sellaisille oppi-
laille, joilla on riski, että peruskoulu on vaikea saada suoritettua loppuun ja syrjäytymisen uhka on 
suuri. Opetusryhmässä on kahdeksan oppilasta, erityisopettaja sekä lastensuojelun kautta ote-
ohjaaja. Kaikilla oppilailla, jotka saavat paikan ote-opetuksesta on lastensuojelun asiakkuus. Oppilailla 
on moniammatillinen tuki sekä lastensuojelun perhetyö tukena ote-opetuksen erityisopettajan lisäksi. 

Ote-opetus on koulunkäynnistä pudonneille oppilaille viimeinen oljenkorsi. Paikkaa hakee vuosittain 
enemmän oppilaita kuin mitä ryhmään mahtuu. Ne oppilaat, jotka eivät paikkaa saa, jäävät usein tyh-
jän päälle, oman lähikoulun vastuulle. Lähikouluissa erityisopettajalla on vastuullaan useita satoja op-
pilaita, joista usealla on riski pudokkuutteen, vaikeita oppimisvaikeuksia, toiminnanohjauksen haastei-
ta tai ahdistuksen vuoksi koulunkäynti on haastavaa. Nyt valintaprosessissa joudutaan arvioimaan, 
kuka paikkaa hakevista nuorista saa todennäköisimmin peruskoulun suoritettua ja loppujen kanssa 
nostetaan kädet pystyyn ja toivotaan parasta.

Koulupudokkuuden ehkäisemiseksi ja peruskoulun loppuunsaattamiseksi niille oppilaille, joilla on kou-
lunkäynti keskeytynyt tai poissaoloja on kertynyt niin paljon, ettei opiskelu enää onnistu, ja joilla on 
lastensuojelun asiakkuus, on tärkeää taata subjektiivinen oikeus ote-opetukseen. Helsinki ei voi jättää 
paikkaa tarvitsevia ja sitä hakevia ote-opetuksen kriteerit täyttäviä oppilaita tämän usein viimesijaisen 
tukimuodon ulkopuolelle. Ote-opettajia ja lastensuojelun ote-ohjaajia on palkattava tarvittaessa lisää, 
jotta paikka ote-opetuksessa voidaan varmistaa kaikille sitä tarvitseville ja kriteerit täyttäville oppilaille. 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että ote-opetuksen järjestämiseen kaikille sitä hakeville ja 
kriteerit täyttäville oppilaille varataan rahoitus seuraavassa talousarviossa. 
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