
Tiivistelmä Loppuraportin pohjalta 06/2018

ALVA- Alueellinen erityisen 

vaativan tuen oppilashuolto ja 

opetus
Toimintamallin kuvaus



2.10.20182

ALVA –toimintamallin kehittämistyö on toteutettu viiden KUUMA-
kunnan yhteistyönä osana kansallista LAPE-hanketta 

Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten sivistystoimialat 
ovat sitoutuneet LAPE-Uusimaan ketteräkokeilu ”EVA-Oppilashuolto ja opetus” –
hankkeen pilottilukuvuoden 2018- 2019 toimintaan

Pilottilukuvuosi sisältää oppilashuollon ja vaativan erityisopetuksen 
uudelleenjärjestelyitä alueen HYKS-nuorisopsykiatrian osastotoimintojen siirtyessä 
Helsinkiin sekä verkostoitumista ja uudenlaista moniammatillista konsultaatiota 
perustasolle 

Tavoitteena on ollut rakentaa malli, joka palvelee kuntien psyykkisesti oireilevia
EVA-oppilaita pilottilukuvuoden jälkeenkin. ALVA-oppilashuollon on 
suunniteltu ottavan vastatakseen kaikkien yllä mainittujen kuntien 
psyykkisesti oireilevien EVA-oppilaiden oppilashuollon ja kunnissa sekä 
Kalliomaan koulussa tapahtuvan EVA-opetuksen tukemisen

Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut ko. oppilasryhmän oppilaaksi 
oton sekä oppilashuollollisten palveluiden jäntevöittäminen, jotta oikeat 
oppilaat olisivat oikeita aikoja oikeissa koulupaikoissa 

Toinen keskeinen tavoite on ollut lisätä moniammatillisen konsultaation vientiä 
perustasolle hankkeessa kehitetyn alueellisen erityisen vaativan tuen 
oppilashuoltoryhmä ALVA:n toimesta osana kunnallista toimintaa

Tuleva ALVA –työryhmä toimi hankkeen suunnitteluryhmänä. Ryhmä mallinsi 
LAPE- Uudenmaan osoittaman NHG:n konsulttituen avulla oppilaspolun, 
oppilaaksiottoprosessin sekä ALVA:n konsultaatiorakenteen. Tämän lisäksi 
luotiin mittareita ALVA:n seurantaan 

Lähde: Esitys_orhesitys_sote_1819

LAPE-Uusimaa/NHG



Psyykkisesti oireilevan erityisen vaativaa tukea tarvitsevan oppilaan polku                     

ALVA-ryhmän oppilashuollon ja opetuksen tuen piiriin kuvattiin sekä karkealla,                

että yksityiskohtaisemmalla tasolla

• Tukitoimet riittäviä tai tukitoimia ei enää tarvita

• Opetus omalla koululla

Riittävä tuki omalla koululla

• ALVA:n konsultointi

• Kunnan omien EVA-luokkien opetus tai opetus 
tuettuna omalla koululla (ALVA:n konsultointi ja 
oppilashuoltotyö)

Tuki riittämätöntä omassa koulussa

• Hakemus ALVA:n käsiteltäväksi kunnalliselta 
EVA:ta ja/tai erikoissairaanhoidosta

• ALVA tekee päätöksen EVA –jaksosta 
sairaalakoulussa tai oppilas jatkaa kunnan EVA-
luokalla tai omassa koulussa ALVA:n tukemana

Tarve opetukseen sairaalakoulussa

Huolen herääminen koulussa

Koululle saadaan 
tieto tai koululla 
herää huoli 
oppilaaseen liittyen

Huolen käsittely

Tuen tarpeen 
käsittely aloitetaan 
koululla 
yhteistyössä 
perheen, oppilaan ja 
sovittujen koulun 
ammattilaisten 
kanssa 

Tukitoimet

Tukitoimien 
järjestämiseksi 
laaditaan perheen ja 
oppilaan kanssa 
yhteistyössä 
yksilöllinen 
suunnitelma, jota 
kaikki osapuolet 
sitoutuvat 
toteuttamaan 

Edistymisen 
seuranta

Koululla ja kotona 
seurataan sovittujen 
tukitoimien 
vaikutuksia oppilaan 
hyvinvointiin

Arviointi ja seuranta

Huolen herääminen erikoissairaanhoidossa

Huolesta keskustellaan 
ESH:n asiakkaan ja hänen 
perheensä kanssa, sekä 
pyydetään suostumus 
konsultaatioon ja/tai 
koulunkäyntiin 
sairaalakoulussa

Konsultointi

ESH konsultoi ALVA-
ryhmän konsultoivaa 
erityisopettajaa

Hakemus

Hakemus ALVA:lle
sairaalakoulupaikasta 
tehdään ESH:ssa

Koulu voi täydentää 
hakemuslomaketta omilla 
olemassa olevilla tiedoilla
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Oppilas ja perhe

ALVA-ryhmän toiminta psyykkisesti oireilevan EVA-oppilaan opiskelun                      
tukemisessa perustuu yhteistyöhön kunnan EVA-toimijoiden, oppilaan                        
ja hänen perheensä kanssa

Oppilaalle kohdistettu 

oppilashuollon tuki oman 

kunnan perus- tai EVA-

opetuksessa

Konsultaatio-

tarve
Pedagoginen 

selvitys
Erikoissairaan-

hoidon lähete
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Kalliomaan

koulu

Koulun oppilashuoltohenkilöstö

Yksilöön ja yhteisöön 

kohdistuva tuki 

kunnalliselle 

oppilashuoltotyölle

Psyykkisesti oireilevien 

EVA-oppilaiden 

oppilashuolto

Ohjaus

Koulutus

Jalkautuminen

Konsultointi

Lukuvuoden avo-

oppilasjakso

Kuukauden tukijakso 

Päätöksen teko 

alueellisista EVA-

jaksoista

Käsittely ja 

toimenpide-

suunnitelma

ALVA
Alueellinen erityisen vaativan 

tuen oppilashuoltoryhmä

Avo-opetuspaikan

tarve

Yksilöllinen 

oppilashuollon

suunnitelma
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ALVA - Alueellisen erityisen vaativan tuen oppilashuoltoryhmän vuosikelloa ja 

toiminnan järjestäminen rakenteita suunniteltiin alustavasti työskentelyn 

yhteydessä 

Kunnan EVA-oppilashuoltoryhmä

• Kokoontuminen n. 1xkk

• Puheenjohtajana toimii kunnan EVA-koordinaattori

• ALVA-tiimistä mukaan jalkautuu ALVA-

oppilashuollon jäsenet

ALVA -ryhmä

• ALVA-ryhmä kokoontuu kuukausittain 

• Jäsenet:

• Sairaalakoulun rehtori (pj.+koollekutsuja)

• Kunnan EVA-koordinaattorit

• Konsultoivat erityisluokanopettajat

• ALVA-oppilashuolto

• Psykologi

• Kuraattori

• Psykiatrinen sairaanhoitaja

• ½ Lääkäri  (EI LV. 18-19!)

• Kouluterveydenhoitaja (EI LV. 18-19!

• Esh, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria

• Kokoontumistiheys 4 kertaa vuodessa

• Ohjausryhmä valvoo ALVA:n toimintaa 

• Ohryssa sivistystoimen, sekä sosiaali- ja 

terveystoimen edustus kaikista kunnista

ALVA ohjausryhmä (Ohry)
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EVA

EVA

EVA
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Vuosikello

Elokuu

Alva

Syyskuu 
Alva

Lokakuu 
Alva

Marraskuu 
Alva

Joulukuu 
Alva

Tammikuu 
Alva

Helmikuu 
Alva

Maaliskuu 
Alva

Huhtikuu 
Alva

Toukokuu 
Alva

Kesäkuu 
Alva

Heinäkuu 

ALVA

Ohry

ALVA

Ohry

ALVA

Ohry

ALVA

Ohry

Lukuvuoden aloitus
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ALVA -työryhmän jäsenet

Työpaja 1: 23.1.2018

Työpaja 2: 12.2.2018

Työpaja 3: 23.3.2018

Työpaja 4: 24.4.2018

Työpaja 5: 12.6.2018

• Toimijoiden määrittely ja yhteistyörajapinnat

• Asiakasprosessin mallinnus

• Asiakasprosessi oppilashuollon ja opetuksen 

näkökulmasta

• ALVA-ryhmän toimintamalli

• Mittareiden asettaminen

• Oppilaaksi oton kriteerit

• Haku lomakkeiston yhtenäistäminen ja rakenteisuus

• ALVA –toimintamallin viimeistely

• Materiaalin tarkastus

• Kustannusarviointi

• Vuosikello

• Toimintakykymittariston pohdinta

• Rehtori Mika Saatsi, Tuusula Kalliomaan koulu 

• Kouluikäisten ja opiskelijoiden palveluiden päällikkö 

Mari Asell, Järvenpää

• Erityisopetuksen asiantuntija Miira Arminen, 

Nurmijärvi

• Apulaisylilääkäri Petra Laine, Tuusula HUS HYKS-

nuorisopsykiatria

• Sairaanhoitaja Petri Heikkilä, Hyvinkää HUS 

lastenpsykiatria

• Tukipalveluiden erityisasiantuntija (vs.) Taru 

Kuparinen, Mäntsälä

• Perusopetusjohtaja Arja Korhonen / erityisen tuen 

koordinaattori Tiina Erkkilä-Wahtera, Järvenpää

ALVA -työryhmätyöskentely toteutettiin viidessä työpajassa Kalliomaan 

koululla ja ryhmän toiminta jalkautuu kuntiin syksyllä 2018 

Työryhmän työskentely
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Virve Jokiranta/Susanne Rosenqvist 

NHG

Virve.Jokiranta@nhg.fi

Susanne.Rosenqvist@nhg.fi

stm.fi/hankkeet/terveys ja hyvinvointi

#lapemuutos

#kärkihanke
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