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Uutuuskirjat Educassa! 
KOULUAKÄYMÄTTÖMYYS HAASTAA KOULUJA JA HUOLTAJIA! 

Koulua käymättömät oppilaat puhuttavat opetuksen kenttää ja tänä lukuvuonna onkin 
aloitettu vaativan erityisen tuen VIP-verkoston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä 
ensimmäinen kansallinen kartoitus koulua käymättömien oppilaiden määrästä.  

Uutuuskirjasta käytännön apua arkeen 

Educassa ilmestyy ensimmäinen suomalainen kokoomateos koulua käymättömistä 
oppilaista, Takaisin kouluun – koulua kouluakäymättömille. Kirja kokoaa yhteen 
pitkäaikaisten ongelmallisten koulupoissaolojen kehityskulkuja sekä koulunkäyntiä 
tukevia toimintatapoja. Kirjassa avataan kouluakäymättömyyden käsitteistöä sekä 
monialaisen yhteistyön merkitystä ja esitellään eri puolella Suomea hyväksi havaittuja 
tukimalleja. Teoksen lopussa on tarinoita onnistuneista kouluun paluista. 

- Kirja nostaa keskiöön koulusta kieltäytyvät oppilaat, jotka ovat pitkään jääneet 
vaille huomiota. He kyllä haluaisivat tulla kouluun, mutteivat syystä tai toisesta siihen 
pysty. Kirjan teoriatausta tarjoaa toivon näkökulmaa partisipaatio-identifikaatio –
teorian sekä oppimisen ja motivaation tuen kautta. Kirjan rikkaus on, että sitä on ollut 
kirjoittamassa monialainen toimijajoukko, ja prosessiin osallistui myös huoltajia ja 
entisiä (sekä nykyisiä) kouluakäymättömiä nuoria, toteaa kirjan toimittanut Iines 
Palmu. 

Valterissa on tuettu jo pitkään koulua käymättömiä oppilaita - etenkin Monni Online – 
ja Tuuve – tuettua verkko-opetusta erityistilanteissa -hankkeissa. Lisäksi 
koulukäymättömät oppilaat ovat saaneet oman teemaryhmänsä vaativan erityisen tuen 
VIP-verkostossa ja Valterissa suomennettiin yhteistyössä ruotsalaisen Magelungenin 
kanssa heidän koulusta kieltäytyville oppilaille suunnattu interventio-ohjelmansa 
Hemmasittare – kohti koulua.  

Tervetuloa Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin osastolle 6d70, jossa on Koulua 
käymättömät –teema. Takaisin kouluun – koulua käymättömille -kirjan 
toimittanut, ohjaava opettaja Iines Palmu on tavattavissa osastolla 6d70 
perjantaina 24.1. Uutuutena osastolla myös suomeksi käännetty Kohti koulua–kirja 
(Hemmasittare-kirjan käännös). 

Tutustu Valterin uusia näkökulmia oppimisen tukeen tuovaan ohjelmaan Educassa.  

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT 

Iines Palmu, ohjaava opettaja, puh. 0295332014,  iines.palmu@valteri.fi  
Minna Närhilä, viestinnän suunnittelija, puh. 0295 335 464, minna.narhila@valteri.fi 

Valtakunnallinen Opetushallituksen alaisuuteen kuuluva Oppimis- ja ohjauskeskus 
Valteri tukee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden 
koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten 
osaamista. Toimintamme perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, laajaan 
osaamiseen ja innovatiivisiin toimintatapoihin. Valterilla on kuusi toimipistettä, 
joiden kunkin yhteydessä toimii Valteri-koulu. Tutustu toimintaamme www.valteri.fi 

https://vip-verkosto.fi/
http://www.tuuve.fi/
https://www.valteri.fi/nahdaan-educassa-24-25-1-2020-innovatiivisia-nakokulmia-ja-uutuusjulkaisut/
mailto:iines.palmu@valteri.fi
mailto:minna.narhila@valteri.fi
http://www.valteri.fi/

