
Intensiiviyksikön (Navi) 
yhteydessä toimiva

Helppi -luokka
Ylöjärven Yhtenäiskoulu



Toimintaperiaate

Intensiiviyksikön (Navi) Helppi-luokka on 
tarkoitettu

• oppilaille, joilla on hoitokontakti Ylöjärven kaupungin 
nuorisotiimiin tai erikoissairaanhoidon yksikköön ja 
joilla on vaikeuksia sairautensa tai muun syyn vuoksi 
käydä koulua.

• oppilaille, jotka tulevat Ylöjärven kaupungissa 
sijaitseviin lastensuojeluyksiköihin sijoitukseen 
(pedagogiset syyt)

• edistämään oppilaan oppivelvollisuuden 
suorittamista ja välttämään koulupoissaoloja 
vahvalla kokonaisvaltaisella tuella
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Toimintaperiaate

Helppi-luokassa

- oppilaat ovat pääsääntöisesti yleisopetuksen 
vuosiluokkien 7.-9. luokkien oppilaita

- opiskellaan maksimissaan kolmen kuukauden 
ajan

- maksimikoko luokalle on 10 oppilasta

- oppilaat ovat omien koulujensa oppilaita

- on yksi erityisluokanopettaja ja ohjaaja

- oppilaat opiskelevat erityiset 
opetusjärjestelyt 18§ lyhennetyllä koulupäivän 
päätöksellä, jonka tekee oppilaan koulun rehtori

- opiskeluhuollon palvelut oppilaalle ovat omassa 
koulussa
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Oppilaaksi 
ottaminen 
luokalle

Oppilaaksi Helppi-luokalle hakeudutaan

- sosiaalitoimesta/lastensuojeluyksiköiltä 
tulleiden oppilaspyyntöjen kautta

- koulujen rehtoreiden lähettämillä 
hakemuksilla intensiiviyksikön luokalle

- nuorisotiimin lähettämillä hakemuksilla 
intensiiviyksikön luokalle
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Oppilaan 
hakeutumisen 
prosessi 
Helppi-
luokalle
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Oppilaan hakeutuminen Helppi-luokalle 
Nuorisotiimin kautta
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Nuorisotiimi voi huoltajien ja oppilaan suostumuksella hakea suoraan Helppi-luokalle

Tällöin myös järjestetään lähettävällä koululla yksilökohtainen opiskeluhuollon monialainen 
asiantuntijaryhmän palaveri, jossa kirjataan oppilaan ja huoltajan suostumus Helppi-jaksolle 
hakeutumiseen ja tiedonsiirtoon koulun ja intensiiviyksikön/nuorisotiimin työntekijöiden kesken

Nuorisotiimin edustaja voi täyttää hakulomakkeen Ylönetissä



Hakeutuminen Helppi-luokan oppilaaksi 
lastensuojeluyksiköihin sijoitukseen tulevat oppilaat
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Lastensuojeluyksikkö/oppilaan 
sosiaalityöntekijä ovat yhteydessä 

opetuspäällikköön

Opetuspäällikkö kirjaa tiedot ja lähettää 
tiedot vastaavalle erityisopettajalle

Helppi-luokalle ohjautumisen ryhmä 
käsittelee tiedot ja päättää jakson 

aloituksesta tai koulupaikan ohjaamisesta 
opetuspäällikölle

Yhtenäiskoulun rehtori/vastaava 
erityisluokanopettaja on yhteydessä 

lastensuojeluyksikköön, mikäli oppilas 
aloittaa Helppi-luokassa. Oppilas 

kirjataan Yhtenäiskoulun oppilaaksi 
tai tulevan koulun oppilaaksi tilanteen 

mukaan.

Mikäli oppilas on intensiiviyksikön 
oppilaana, pyrkimys on, että oppilas 
mahdollisimman pian siirtyy omaan 

tulevaan kouluunsa. Intensiiviyksikön 
tehtävänä on selvittää oppilaan 

koulunkäynnin ja opintosuoritusten tilanne. 
Oppilas opiskelee intensiiviyksikössä 

lyhennetyn koulupäivän mukaan.



Hakeutuminen Helppi-luokan oppilaaksi lastensuojeluyksiköihin 
sijoitukseen tulevat oppilaat

Kun oppilaan opintosuoritukset ja tuen prosessi 
on selvitetty, Helppi-luokan 

erityisluokanopettaja/vastaava 
erityisluokanopettaja on yhteydessä kouluun, 
johon oppilas oppilasalueen mukaan kuuluu. 
Epäselvissä tapauksissa opetuspäällikkö ottaa 

kantaa oppilaan 
koulupaikkaan. Opetuspäällikkö tekee 

päätöksen oppilaaksi otosta.

Helppi-luokan erityisluokanopettaja/vastaava 
erityisluokanopettaja huolehtivat oppilaan 
tiedonsiirrosta opintojen osalta tulevaan 

kouluun. Tarvittaessa järjestetään yksilöllinen 
opiskeluhuollon palaveri oppilaan asioissa.

Mikäli lastensuojeluyksikköön sijoitettu on 9. 
luokkalainen ja sijoitus tapahtuu myöhään
kevätlukukaudella, oppilas voi tarvittaessa 

opiskella Helppi-luokassa lukuvuoden loppuun. 
Tällöin oppilas on Yhtenäiskoulun oppilas/oman 

koulun oppilas.
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