
Tuukka Raitis

KONSULTAATIO KOULUNKÄYNNIN TUKENA



Ruutipuiston koulu
Erityisluokanopettajat:

Taina Liukkonen, Virpi Järvenpää, Sami Salo

Koulunjohtaja, resurssiopettaja

Tuukka Raitis (nivelvaihetyö & konsultointi)

Koulunkäynninohjaajat:

Eija Talja (nepsyvalmentaja), Jere Jussila (nepsyvalmentaja) ja Terhi Mäkinen (lähihoitaja / toimintaterapia) 

Psykiatrinen sairaanhoitaja: 

Katja Niemi (nepsyvalmentaja / nivelvaihetyö & konsultointi)

Oppilaat ovat erikoissairaanhoidon piirissä olevia peruskouluikäisiä

tutkimus- tai hoitojaksoilla osastoilla tai avo-oppilaita (lpsyk, npsyk ja shy) 

Noin 100 oppilasta vuosittain.

Nivelvaihetyö & Konsultointi kehitystyön painopistealueina



EPSHP
Jäsenkuntia 19

Asukkaita noin 200000



TEHTÄVIÄ

Mahdollistaa sairaalahoidossa oleville lapsille ja nuorille normaaleja 
arjen toimintoja (muistutus tavallisesta).

Ylläpitää ja tarvittaessa palauttaa koulunkäyntirutiineja.

Aloittaa korjaava opetus esimerkiksi pitkien poissaolojaksojen jälkeen.

Arvioida oppilaan toimintakykyä yhteistyössä hoidon kanssa.

Kartoittaa oppimisvaikeuksia ja muita koulunkäyntiä hankaloittavia 
asioita.

Etsiä oppilaan vahvuuksia.

Noudattaa oman koulun tai tarvittaessa sairaalakoulun 
opetussuunnitelmaa.

Yhteydenpito, konsultointi ja neuvottelu hoidon, oman koulun, kodin ja 
tarvittaessa lastensuojelun kanssa.

Sairaalaopetus



Sairaalakoulun oppilaat
Lähikoulu - Avohoito - Perhetyö



vilkas

hiljainen

ylitunnollinen

ujo

uhmakas

neuroottinen

pakko-oireinen

ylikiltti

asperger

käytösoireinen

käytöshäiriöinen

sokea

psykoottinen

syömishäiriöinen

sakia

näkymätön

lahjakas

oppimisvaikeuksia

adhd

asosiaalinen

levoton

köppäänen

laiska

kuuro

tourette

masentunut

bipolaarinen

flataanen

rajatilainen

alisuoriutuja

hikari

pöyröö

aistiyliherkkä

jännittäjä

puhelias

mutisti

Haastava



Koulun toimintakulttuurin kehittämishanke kevät 2017

• Vaativan erityisen tuen opettaja Seinäjoen kaupungin 

sisällä (VIP kehittämisryhmä)

Kokeilu EPSHP:n alueella 1.1.2018 alkaen

• Ohjaus- ja konsultaatiopalvelut Seinäjoen 

ulkopuolelle

Vakinainen Sairaalakoulun konsultoiva erityisopettaja 

1.8.2018 alkaen. 

• Toimialueena EPSHP:n alue



Keskustelukumppanina ja apuna kouluil le, oppilail le ja vanhemmille. (Haastav immat 

ti lanteet ja neuvottelut)

Tiedon ja osaamisen jakaminen vaativan erityisen tuen mahdollisuuksista kouluil la. 

Työnohjaukselliset keskustelut

Yhteyden pitäminen oppilaan lähikouluun, perusterveydenhuoltoon, sosiaal itoimeen. 

Oppilaan asian edistäminen ja v iestin v ieminen tarv ittaessa myös lastensuojelun ja 

erikoissairaanhoidon puolelle. 

Yhteistyö myös hoidon ja sosiaal itoimen (lastensuojelun)kanssa.

Sairaalaopetuksen tulonivel: Tarv ittaessa tukena myös nii l le oppilai l le ja heidän 

perheilleen, joi l la ei  v ielä ole erikoissairaanhoidon lähetettä. Sairaalakouluun saattelu

Sairaalaopetuksen paluunivel yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Saattaen vaihto

Verkostotyön kehittäminen sekä hoidon että sosiaal itoimen / lastensuojelun suuntaan.

Vaativan erityisen tuen ohjausryhmän työskentely (Vil le Järv i, Ti ina Hauta, Tuomo 

Ketomäki, Jaana Raiskio, Janne Pajaniemi)

Vaativan erityisen tuen käytänteiden kehittäminen.

Sairaalakoulun konsultoiva erityisopettaja



Koululta (poli lta) on otettu yhteys ja kutsuttu seuraamaan oppilaan arkea el i  olemaan 

mukana haastav issa ti lanteissa. Huoltajan lupa tarv itaan.

Yhdessä oman koulun edustajien, oppilaan itsensä ja vanhempien kanssa on tehty 

ti lanneanalyysi ja sen pohjalta jatkosuunnitelma, jossa on mietitty esimerkiksi 

pedagogisia ja opiskeluhuolloll isia asioita.

Fokus seuraav issa: vuorovaikutus, pedagogiset ratkaisut, kolmiportainen tuki, 

työyhteisön omat vahvuudet ja keinot, moniammatill isuus koulun sisäl lä, opiskeluhuolto, 

yhteistyötahot muista hal l intokunnista

Tavoite: Ymmärrys ja sen avulla oppilaan ti lanteen helpottaminen niin, että 

koulunkäynti omalla lähikoululla voi jatkua. Myös uusia koulunkäyntiin l i ittyv iä 

ratkaisuja mietitään kokonaistilanteen niin edellyttäessä.

Aina ei ole onnistuttu pääsemään kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, mutta 

oppilaan kannalta parasta vaihtoehtoa on aina etsitty.

Esimerkki konsultaatioprosessista



1.  Avo- ja  osastojaksol la  o levat  sa iraalakoulun oppi laat  

Ohjaus- ja  konsultaat io s i sä ltyy koulupäivämaksuun.  

Seinäjoki :  E i  koulupäivämaksua, oma koulu vastaa koulumatkakustannuksista.  

Muut  kunnat:  Koulupäivämaksu 151,52€/pv 1.1.2018 alkaen,  oma koulu/kotikunta maksaa oppi laan 

koulumatkat.  Kot ikunta vo i  jär jestää matkat  myös i t se.  

Koulupäivämaksuun s i sä ltyy 1 -2  seurantapalaveria  tarv i t taessa (Seinäjoen ulkopuolel le k i lometr i t  

laskutetaan kot ikunnalta) .

2.  Konsultaat io:  

Seinäjoki :  Maksutonta 

Muut  kunnat:  ½ pv 100€ +  k i lometr ikorvaukset ja  1/1  pv  200€ +  k i lometr ikorvaukset

3.  Koulupalaveri t :  

Seinäjoki :  Maksutonta 

Muut  kunnat:  ½ pv 100€ +  k i lometr ikorvaukset ja  1/1  pv  200€ +  k i lometr ikorvaukset

Tuukka Rait i s

tuukka.rai t i s@seinajoki .f i

050 359 8800

Ohjauksen ja konsultaation kustannukset





Perusopetuslaki §18

Oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja 
sen nojalla säädetään ja määrätään, jos:

1) oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen 
oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot;

2) perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet 
ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; tai

3) se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.

Erityiset opetusjärjestelyt



Pienemmät ryhmät, kohdennettu resurssi, moniammatillisuus, tiivistetty 

opiskeluhuolto, yhteistyö lähikoulun kanssa, jousto, kaksi suuntaa

• Hyllykallion koulu 1-6lk

• Lyseo & Marttilan koulu 1-9lk (Joupin Pihakoivu)

• Pruukin yhtenäiskoulu & Törnävä 1-9lk (Fieteri)

• Ylistaron yläkoulu & Kirja-Matti 1-9lk (Ylistaron Pihakoivu)

• Niittyvillan koulu 1-9lk (Vanamo)

• AHJO (Kokeilu koulua käymättömille, perusopetuksen loppuvaiheessa, 

sosiaalinen kuntoutus etusijalla, kotikoulujärjestelyjen vaihtoehto)

Vaativan erityisen tuen ryhmät



• Hallintokuntien perustehtävät

• Yhteistyö:

• Sairaalakoulu – Erikoissairaanhoito –
Lastensuojelu

• Lähikoulu – Perusterveydenhuolto –
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

• Joustavuus – Malli on luotu, onko siirrettävissä?

• Arkinen työ vai verkostoneuvottelut?

• Uudet joustavat Vaativan erityisen tuen muodot

• Kohtaaminen, vuorovaikutus, tavallisuus, siedätys

• Varhaisempi puuttuminen 9K / IPC-tutkimus

Ydinasiat



Kiitos mielenkiinnosta 
ja

yhteistyöstä!



SEINAJOKI.FI


