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Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus

• Sairaalan sijaintikunta on kuitenkin velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana 
olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon 
ottaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen 
järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle 
oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset 
erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset 
toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen 
muutoin ei ole tämän tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan 
edun mukaista.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a30.12.2013-1267


Sairaalaopetuksen muodot

Sairaalaopetusta järjestetään lasten- ja nuorisopsykiatrisissa, neurologisissa, 

foniatrisissa tai somaattisissa tutkimuksissa tai hoidossa oleville oppilaille. 

Sairaalaopetuksessa korostuvat kasvatuksen ja opetuksen lisäksi pedagoginen 

kuntoutus ja kaikkien oppilasta opettavien, kasvattavien tai hoitavien tahojen 

keskinäinen yhteistyö, koulukonsultaatiot ja ohjaustoiminta. Opetuksessa 

painottuu opetuksen osana pedagoginen kuntoutus, koulunkäyntiä ylläpitävä 

opetus sekä oppimis- ja koulunkäyntitaitojen arviointi.



Sairaalaopetuksen toimintamuodot

• 1) Osastohoidossa olevien opetus 

• 2) Avo-hoidossa olevalle oppilaalle avo-oppilaspaikka: 

• oppilas jonottaa hoitojakson alkua 

• oppilaan hoito avohoidollista erikoissairaanhoitoa ja oppilas ei kykene käymään omaa 
kouluaan koulun tukitoimista huolimatta

• osastohoidon päätyttyä oppilas ei kykene vielä osallistumaan oman koulun 
opetukseen 

3) Osaamiskeskustoiminta: Ohjaus- ja tukipalvelut kouluille sairaalaopetuksen 
nivelvaiheissa sekä muuna konsultoivana työnä 



Vip- alueemme sairaalaopetus

• Kokkola, Kajaani, Oulu ja Rovaniemi

• valtakunnallinen sairaalaopetuksen vuosikartoitus 11/18:

• henkilöstö: 50 (koko Suomi: 181)

• oppilaat: (koko Suomi:809)

- osasto-oppilaat: 84

- avo-oppilaat: 55



Sairaalaopetuksen näkökulmasta vaativan erityisen 

tuen toteutumisessa keskeistä
• Sairaalassa hoidossa oleville oppilaille riittävä moniammatilllinen tuki järjestetään 

koulunkäynnin turvaamiseksi

• Miten riittävä tuki järjestetään myös avohoidossa oleville oppilaille

-> jääkö koulu ainoaksi erityistä tukea järjestäväksi tahoksi ja arjen toimijaksi ?

Valtakunnallisesta aineistosta:

Sairaalaopetuksen ja verkostoitumisen tulevaisuuskuvaan vaikuttaa psykiatrisen 

erikoissairaanhoidon murros (lyhyemmät hoitoajat, osastopaikkojen supistuminen jne.)

- Yhteistyön perinteet erikoissairaanhoidon suuntaan vrs. osastojen lakkautukset, hoidon muutokset 

ja kentän kouluissa koettu tarve: esim. tarve koulunkäyntikyvyn arviointiin ja välineisiin 

- Konsultoivan työn tarve kasvaa 


