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Tiina Pilbacka-Rönkä          Haastavan 

oppilaan kohtaaminen

Koulun kiinnittymisen lisääminen 

1. Kohtaaminen, 
kesyttäminen

2. Positiivinen asenne, 
pace-asenne

3. Strukturointi

4. Sanoittaminen, 
mallintaminen
• Tunnetaidot, sosiaaliset 

tilantee, keskustelu, 
toimiminen eri tilanteissa

•5. Onnistumiset
• eriyttäminen

• yksilölliset polut

•6. Motivointi



Positiivinen
vuorovaikutus

• Läsnäolo

• Kuunteleminen

• Hyväksyminen

• Arvostus

• Turvallisuus:  pace-asenne



”Pitäisi olla semmosta lämpöö”
- Välittävän opettajan 10 teesiä Tanja Äärelä

♡ Oletko SAATAVILLA jokaiselle oppilaallesi ja LÄSNÄ 
kohtaamistilanteissa?

♡OSOITATKO teoin ja sanoin, että VÄLITÄT oppilaastasi –siitä 
äänekkäimmästäkin?

♡KYSYTKÖ kuulumisia? KUUNTELETKO vastauksen? 
ARVOSTATKO?

♡KUNNIOITATKO oppilaasi VANHEMPIA ja TUETKO heitä 
kasvatustehtävässään?

♡Oletko AITO ja OIKEUDENMUKAINEN–
JOHDONMUKAINEN?

♡Huomaatko OPPIMISEN HAASTEET? Vietkö huolesi 
erityisopettajan tietoon?

♡Huolehditko osaltasi, että oppilaasi OPPISIVAT 
OPPIMAAN –ne heikoimmatkin?

♡Huomaatko SOSIAALISET ONGELMAT? TARTUTKO niihin 
rakentavasti?

♡YLLÄPIDÄTKÖ tunnetta, että oppilaasi on AINA tervetullut 
kouluun –pinnattuaankin?

♡SAAKO jokainen oppilaasi riittävän usein MYÖNTEISTÄ 
PALAUTETTA?

♡HUOLEHDITKO, että kukaan EI JÄÄ YKSIN eikä ketään 
muutoin KIUSATA?

♡HYMYILETKÖ –hyödynnätkö joskus HUUMORIA? 
YMMÄRRÄTKÖ huumoria?

♡Toimitko AIKUISENA haastavissa tilanteissa? Saako 
oppilaasi Sinusta MYÖNTEISTÄ MALLIA käyttäytymiselleen?

♡NÄETKÖ virheitäsi? OSAATKO PYYTÄÄ tarvittaessa 
ANTEEKSI?

♡Huolehdithan OMASTA HYVINVOINNISTASI ja 
JAKSAMISESTASI?

♡NÄKYYKÖ toiminnassasi, että JOKAINEN OPPILAASI on 
lähtökohtaisesti ARVOKAS SELLAISENA KUIN ON, ei ”sitten 
kun” tai ”mutta kun”?



Bace-asenne

•Läsnäolo
• fyysinen

• psyykkinen

•Rauhallisuus

•uunteleminen

•Kysyminen

•Peilaus
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Ennen hihojen palamista..1. STOP! Kantapäät 
yhteen, käännös 
toiseen suuntaan.

2. Ota vähintään 5 
askelta poispäin.

3. Laske HITAASTI 
kymmeneen ja sitten 
kymmenestä yhteen.

4. Käy vessassa 
pesemässä kasvot 
kylmällä vedellä. 

5. Tule tupaan!
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Motivaation rakennusaineet

Autonomia, 
itseohjautuvuus

Tarkoitus, 
merkityksellisyys
= kyky tehdä asioita ja saada 

tuloksia aikaan,

= Yhteenkuuluvuuden ja 
johonkin kuulumisen tunne:

muuta huomaavat sinut ja  
sinun tarpeesi, siin: olet 
tärkeä ja tuotat muille 

hyötyä ja iloa

Minäpystyvyys, 
kompetenssi
= kokemus, että voi 

vaikuttaa omaan elämäänsä 
omilla teoillaan

24.11.2016 Terhi Toikkanen ja 
Tiina Pilbacka-Rönkä, Valteri

• valinnanvapaus
• osallisuus
• vaikuttaminen

• omat tarpeet 
• siltaaminen, yhteys omaan 

elämään
• kokonaisuuksien oppiminen: ilmiöt
• motivoivat, toiminnalliset työtavat

• struktuuri
• lähikehityksen vyöhyke
• riittävä haastavuus
• eriyttäminen
• oman oppimisprosessinsa 

ymmärtäminen ja 
edistymisen näkyväksi 
tekeminen

• esim. montessori-opetus



Vuorovaikutus 
ja 

monipuolinen 
työskentely

UUSI OPS 2016
Kulttuurinen 
moninaisuus 

ja 
kielitietoisuus

Oppiva 
yhteisöPaikallisuus

Vastuu 
ympäristöstä ja 
tulevaisuuteen 

suuntautuminen

Laaja-alainen 
osaaminen

Hyvinvointi ja 
turvallinen arki

Osallistuminen
ja demokratia



Kouluun kiinnittyminen (Tuomo Virtanen)

• Kognitiivinen ulottuvuus

• Tunteellinen ulottuvuus

• Toiminnallinen ulottuvuus



Jopo

►Tarkoitettu alun perin 
koulupudokkaiden aktivointiin ja 
motivointiin.

►Oppilaat syrjäytymisvaarassa 
opinnoista ja/tai muustakin 
elämästä

►Haku menossa kunnille!

►http://oph.fi/rahoitus/valtionav
ustukset



Jopo-opetus

1. Pienryhmässä tapahtuva opetus ja oppiminen 

2.Toiminnallisuus, toiminnalliset opetusmenetelmät; käytöntöön

liittyvät tehtävät, teemoittain tapahtuva oppiminen, ilmiöiden opiskelu, 

projekti- ja  yhteistoiminnallinen oppiminen… 

3.Työpaikkaopiskelu 

4.Erilaisten oppimisympäristöjen käyttö; leirikoulut, vierailut, 

opintokäynnit… 

5.Yksilöllinen tuki, ohjaus ja neuvontapalvelut 

6. Tehostettu koulu-koti –yhteistyö, vapaa-aika hallintaan

7.Opettaja-työpari -toiminta; moniammatillinen aikuisten yhteistyö:

eo/nuorisotyöntekijä/opo….: ryhmäytyminen, retket, jatko-opinnot



Monni – tuettua verkko-opiskelua

• https://prezi.com/d2hpscoqkciy/monni-tuettua-verkko-opiskelua-
perusopetuksen-paattovaiheessa/


