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Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän 

osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja 

täydennyskoulutuksessa (TUVET)

Hankkeen toimijat:

Itä-Suomen yliopisto 

koordinaattorina

Helsingin ja Jyväskylän 

yliopistot partnereina

Tiivis yhteistyö Oppimis- ja 

ohjauskeskus Valterin ja 

VIP-verkoston kanssa

• TUVET-hankkeen tavoitteet:

• Erityisen tuen sisältöjen kehittäminen 

opettajankoulutuksessa

• Opettajankoulutuksessa sekä työssä olevien 

opettajien vaativan erityisen tuen osaamisen 

lisääminen

• Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Hankkeen toteutusaika: 1.12.2018-30.06.2021



Työpaketti 1. Pedagogiset ratkaisut ja vaativa erityinen tuki (JY)

TAVOITTEEMME:

• Tutkimustiedon kokoaminen ja levittäminen vaativan erityisen tuen pedagogisista ratkaisuista

MITÄ TÄHÄN MENNESSÄ ON TEHTY?

1. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus pedagogisista menetelmistä vaativassa erityisessä tuessa

• Osa 1: Opettajajohtoiset menetelmät (valmis)

• Osa 2: Vertaistukimenetelmät (taitossa)

• Osa 3: Oppilaan itsenäistä toimintaa tukevat menetelmät (käsikirjoitus)

2. Tutkimustiedon kerääminen opettajien käyttämistä pedagogisista ratkaisuista ja menetelmistä sekä 

niiden kokeilu osana opetusharjoitteluja

3. Inklusiiviset toimintaympäristöt –opintojakson toteuttaminen yhteisesti Itä-Suomen yliopiston kanssa

4. Pro gradu: Tutkimusperustaisten opetusmenetelmien käyttö vaativan erityisen tuen oppilaiden 

opetuksessa opettajien raportoimana (Mari Rissanen, 2020)



Työpaketti 2. Vaativan erityisen tuen sisältöjen kehittäminen 
opettajankoulutuksessa (HY)

TAVOITTEEMME:

• Vaativan erityisen tuen sisältöjen kehittäminen osana opettajien pedagogisten opintojen ja 
erityisopettajien koulutusta

MITÄ TÄHÄN MENNESSÄ ON TEHTY?

1. Vaativa erityinen tuki – opintojakso opettajan pedagogisissa opinnoissa

2. Opetusvideoita opettajankoulutusten käyttöön sekä TUVET-hankkeen YouTube-kanavalle

3. Koulu muutoksessa –projekti: tarkastellaan uuden inklusiivisen alakoulun 
toimintakulttuurin muutosta ensimmäisenä lukuvuotena

• Projektin tuloksena koululle itselleen lähetetty raportti, jota voivat hyödyntää koulun 
omassa suunnittelussa ja kehityksessä



Työpaketti 3: Moniammatillisen yhteistyön toimintamallin kehittäminen (UEF)

TAVOITTEEMME:

• Tutkimusperustaisen moniammatillisen yhteistyömallin kehittäminen ja kokeilu 

opettajankoulutuksessa

MITÄ TÄHÄN MENNESSÄ ON TEHTY?

1. Valtakunnallinen kysely moniammatillisten toimijoiden näkemyksistä toimivista yhteistyön 
käytänteistä

2. Moniammatillisen yhteistyön askelkartta loka-marraskuussa 2020

3. Videotallenne askelkartan esittelyyn ja käyttöönottoon yhteistyöoppilaitokselle, askelkartan 
jalkauttaminen ja levittäminen oppilaitoksessa lukuvuonna 2020-2021

4. Pro gradu: ”Ikinä ei voi olla liikaa aikuisia.” Koulun henkilökunnan käsityksiä kouluhyvinvoinnista ja 
sen tukemisesta psyykkaritoiminnan kautta (Vienaliina Mäenpää, 2020)



TAVOITTEEMME:

• Vaativan erityisen tuen toimijoiden tutkimusperustainen täydennyskoulutus

MITÄ TÄHÄN MENNESSÄ ON TEHTY?

1. Täydennyskoulutusten järjestäminen:

• Kevään 2019 koulutus ”Lapsen osallisuus ja oikeudet moniammatillisessa yhteistyössä”

• Syksyn 2019 koulutus ”Dialogisuus ja vaativa erityinen tuki”

• Kevään 2020 koulutus ”Vaativa erityinen tuki ja pedagogiikka”

• Syksyn 2020 koulutus ”Hyvinvoiva opetus- ja kasvatusalan ammattilainen moninaisissa 
toimintaympäristöissä” (tulossa)

• Kolme webinaaria marraskuussa 2020

• Hankkeen valtakunnallinen loppuseminaari keväällä 2021

Työpaketti 4. TUVET-hankkeen täydennyskoulutukset (UEF)



TUVET–TÄYDENNYSKOULUTUKSET 
Maksuton koulutus opettajille ja muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville 

(vaativan erityisen tuen) moniammatillisille toimijoille

Syksy 2020:

Hyvinvoiva opetus- ja kasvatusalan 
ammattilainen moninaisissa 
toimintaympäristöissä

Kouluttajina:

Professori Eija Kärnä, Itä-Suomen yliopisto

Opetuksen kehittämispäällikkö, KT Raija 
Kattilakoski, Muurame

Professori Elina Kontu, Tampereen yliopisto

Webinaarien aikataulu:

Ke 11.11.2020

To 19.11.2020

Ke 25.11.2020

Lisätietoa sisällöistä, kouluttajista ja 
ilmoittautumisesta:

www.tuvet.fi/koulutus

http://www.tuvet.fi/koulutus


Työpaketti 5. Arviointitietoa hankkeesta (UEF)

TAVOITTEEMME:

• Hankkeessa kehitettävien opintojaksojen ja täydennyskoulutuksen sisältöjen ja 
toteutuksen arviointia 

• Arviointitiedon kerääminen hankkeen tulosten hyödynnettävyydestä

MITÄ TÄHÄN MENNESSÄ ON TEHTY?

• Vaativaan erityiseen tukeen liittyvien opintojaksojen arviointikyselyt (UEF, JY, HY)

• Kysely VIP-verkoston toimijoille (N=103) moniammatillisen yhteistyön kehittämisestä, kevät 2019 

• Inklusiiviset toimintaympäristöt –opintokokonaisuuden kolmivaiheinen arviointitutkimus (Kirkpatrick, 
2007 ) vuoden 2019-2020 opinnoista (UEF, JYU), sisältö ja toteutus (luennot/verkkokurssi ”MOOC”)

• Täydennyskoulutusten kolmivaiheinen arviointitutkimus (Kirkpatrick, 2007) vuoden 2019-2020 
koulutuksista (Väitöskirjatutkimus, Merja Mannerkoski)



Vaativan erityisen tuen materiaaleja opettajankoulutukseen ja 
opettajien täydennyskoulutukseen 



Tulossa olevia julkaisuja

1. Pro gradut 

• Opettajan verkostot ja vaativa erityinen tuki (Jyväskylän yliopisto)

• Opettajuus vaativassa erityisessä tuessa (Jyväskylän yliopisto)

• Toiminta-alueittaisen opetussuunnitelman kehittäminen (Jyväskylän yliopisto)

• Opetusmenetelmät (Jyväskylän yliopisto)

• ”Kenelles tää oikeestaan kuuluu?” – Oppilashuoltotyötä tukevan moniammatillisen yhteistyön toimintamallin kehittäminen (Itä-Suomen 
yliopisto)

• Oppilaiden ja huoltajien kokemuksia kouluhyvinvoinnista ja psyykkarin kanssa työskentelystä (Itä-Suomen yliopisto)

• Opettajien huolenaiheet toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa (Helsingin yliopisto)

• Arki toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa. Koulupäivän kuvauksia. (Helsingin yliopisto)

2. Artikkelit

• Enhancing social skills of pupils with PIMD: Systematic review (Riikka Iisakka, Jyväskylän yliopisto)

• Vertaisvuorovaikutus (työnimi) (Elina Talja, Jyväskylän yliopisto)

• Setting goals for pupils with profound intellectual and multiple disabilities (Satu Peltomäki, Helsingin yliopisto)

• Sosiokulttuurinen tutkimus opetushenkilökunnan yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumisesta (Peltomäki, S.; Rautiainen, V.; 
Pesonen, H.; Kajamaa, A.; Kontu, E.; Paju, B., Helsingin yliopisto)

• Opettajien käsitykset vaativasta erityisestä tuesta ja asenteet inkluusiota kohtaan (työnimi) (Merja Mannerkoski, Itä-Suomen 
yliopisto)



Kiitos!

Seuraa hankkeen toimintaa:
www.tuvet.fi

@ TUVEThanke

@ tuvethanke

http://www.tuvet.fi/

