
  

 

 

  

  

 

 

    

Koulutus toteutetaan poikkeuksellisesti 
verkossa ja muutama paikka on vielä 
vapaana: 

OPH: Välinpitämättömyyden 

kulttuurista välittämisen kulttuuriin – 

monialainen yhteistyö vaativassa 

oppilas- ja perhetyössä (2 op)  

31.3. ja 6.5.2020 verkkototeutus 

 Monialainen yhteistyö vaativaa 

erityistä tukea tarvitsevan oppilaan 
ympärillä   

 Oppilashuolto perhe- ja verkostotyön 

koordinoijana 

 Ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus 
haastavissa tilanteissa 

 Palaverikäytännöt terveyspalveluiden näkökulmasta 

 Hyvät käytänteet kouluissa ja kunnissa 

 
Lue lisää ja ilmoittaudu 

  

 

Suvi Sankinen, ohjaava opettaja ja Merja Koivisto, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

TYKS-alueen 
kokeilutoiminta 

4. VIP-kinkerit 8.4.2021

Monialainen yhteistyö ja 
perhekeskukset – totta vai tarua?
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Mikä intiaaninimi kuvaa sinua ja tekemääsi monialaista 
yhteistyötä ”pahimmillasi ja parhaimmillasi”? Kirjaa nimet 
chattiin.

Laiska kettu Seisova puhveli Villi sika

Taisteluhärkä Hiilimies Musta Ukkonen

Laulava kivi Salainen lahja Musta tähti

Huolellinen astuja Ripoteltu sinne tänne Hetkessä hiiltyvä

Sanoo jatkuvasti Kojootti ravaa kehää Vanha nirso

Kaksoiskasvo Tupaten täynnä Vuorten kaste

Kaksihaarainen puu Kerran haudattu Ei pelkää tietämistä

Kypsyttäjä Lehdet Salamoiva hiiri

Aina ajoissa Haaveileva tiikeri Hän, joka muuttuu

Yksin pilvessä Monta suloista väriä Ahmii nuolensa

Lyhyet siivet Yksi joka pamauttaa päähän  Polta se karrelle
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14.00 Monialainen yhteistyö voimavarana 

Suvi Sankinen ja Merja Koivisto 

14.30 Tietoisku Sote-akatemiasta ja osaamispuusta 

Jaanet Salminen, yliopistonlehtori, TY

Välitehtävä

15.00 Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen 

painopisteet

Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, THL 

15.30 Päätös

Aikataulu Tavoitteet

Osallistujat: Kuntien kasvatus-, opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstö ja muut kiinnostuneet, konsultaatio-koulutukseen osallistuvat tiimit

Pohdit omia ja yhteisösi mahdollisuuksia monialaisessa 
yhteistyössä

Päivität tietojasi Sote-akatemiasta ja 
Osaamispuusta 

Kuulet lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 
kehittämisen kokonaisuudesta Suomessa

Oma käsityksesi SI-SOTE-yhteistyön 
merkityksellisyydestä vahvistuu 
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Vaativa erityinen tuki
Vip-kehittämistoiminnan

helmet
9.12.2020

Opiskeluhuollon raamit 
ja rivitanssi
21.1.2021 

Opiskeluhuollon 
haasteet hallintaan

8.3.2021 

Monialainen yhteistyö 
ja perhekeskukset –

totta vai tarua?
8.4.2021 

Sijoitettujen lasten ja 
nuorten koulunkäynnin 

tukeminen –
kokemuksia 
ja kokeiluja

6.5.2021 

VIP-kinkerit!   iltapäivisin klo 14-15.30

• VIP-kehittämistoiminta 
pähkinänkuoressa ja 
työtämme tukevat helmet

• Reitit verkkoviidakossa -
mistä löydät tietoa: 

• Kouluakäymättömyydestä

• Sijoitettujen lasten 
koulunkäynnistä ja

• Toiminta-alueittain 
järjestettävästä 
opetuksesta

• Tarkastelussa omat, koulun 
ja kunnan käytänteet 
vaativaa erityistä tukea 
tarvitsevien lasten ja 
nuorten tukemisessa

• Kertauskurssi ja päivitys 
opiskeluhuollosta

• Vinkit ja linkit 

• Opiskeluhuollon 
kehittämiseen

• verkostoyhteistyöhön,

• hyvän kokouksen 
elementtien 
rakentamiseen

• Tarkastelussa omat, koulun 
ja kunnan hyvät käytänteet 
ja kehittämisen kohteet 
opiskeluhuollossa ja 
monialaisessa yhteistyössä

• Ideoita, innostusta ja iloa 
omaan työhön

• Interventiot 
käytännössä 

• Monialaisen yhteistyön 
sudenkuopat ja niiden 
selättäminen

• Systeeminen työote ja 
käytännön esimerkkejä 
toiminnasta

Päivi Petrelius

• SISOTE -yhteistyön 
vahvistaminen

• Tietoisku Sote-
akatemiasta ja 
Osaamispuusta

Jaanet Salminen

• Lapsiperhepalvelujen 
kehittämisen 
painopisteet

Hanne Kalmari 

• TOP Tuki oikeasta 
paikasta – hankkeen 
päänostot 
koulunkäynnin 
näkökulmasta 

Petra Ahonen ja
Marketta Raivio

• VIP-verkoston ja 
konsultatiivisen työn 
mahdollisuudet 
monialaisen työn 
vahvistamiseksi  



Käsite Määritelmä

Inkluusio Kaikki oppilaat käyvät koulua yhdessä ja yhteinen opetus on järjestetty oppilaiden yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Jokainen oppilas ja henkilökunnan jäsen 
tuntee olevansa hyväksytty ja arvostettu yhteisössään. Inklusiivisessa koulussa sekä käytänteet, asenteet ja uskomukset tukevat inkluusion toteutumista.

Lähikouluperiaate Lähikouluperiaate tarkoittaa sitä, että oppilas voi käydä lähikouluaan eli sitä koulua, jonka oppilaaksi hän asuinpaikkansa perusteella kuuluu. Tuki annetaan oppilaalle 
ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen 
opetusryhmään tai kouluun.

Opiskeluhuolto Yhteinen termi termeille oppilas- ja opiskelijahuolto

Moniammatillinen
yhteistyö

Saman toimialan ja saman sektorin eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä.

Monialainen yhteistyö Eri sektoreiden ja toimialojen välistä yhteistyötä.

Perustason palvelut
“Matalan kynnyksen
palvelut”

Ongelmia ja sairauksia ehkäisevät palvelut sekä suojaavia tekijöitä vahvistavat palvelut: 
Neuvolat, perhetyö, varhaiskasvatus, koulu, opiskeluhuolto, digitaaliset palvelumahdollisuudet, järjestöjen, seurakuntien ja vertaistuen palvelut, vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuki, eropalvelut

Erityistason palvelut Palveluita erityistä tukea ja hoitoa tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille. Palveluihin kuuluvat lastensuojelu, erikoissairaanhoito, vammaispalvelut, Lastensuojelun 
vaativat erityispalvelut, vaativat lasten- ja nuorisopsykiatriset palvelut, rikosseuraamusten piiriin joutuneiden palvelut, vaativat maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden palvelut ja vaativat päihdepalvelut

Näyttöön perustuvat
opetusmenetelmät

Toissijainen lähde: NMI

Näyttöön perustuvilla käytännöillä tarkoitetaan opetusmenetelmiä, joiden vaikuttavuus ja tehokkuus on tutkittua. Näyttöön perustuviksi käytännöiksi voidaan kutsua 
sellaisia menetelmiä, jotka läpäisevät tiukat laadulliset, määrälliset ja tunnistettujen vaikutusten kokoon liittyvät kriteerit. Kriteerit varmistavat, että menetelmiä 
hyödyntämällä oppimistuloksia voidaan merkittävästi parantaa. Näyttöön perustuvien käytäntöjen tutkimus painottuu kokeellisiin tutkimuksiin, sillä ne soveltuvat 
parhaiten syy-seuraussuhteiden osoittamiseen, joka on olennaista tuen keinojen vaikuttavuuden tutkimisessa ). Tutkimukset voidaan toteuttaa ryhmätutkimuksena 
tai yksittäistapaustutkimuksena.

Näyttöön perustuvat
menetelmät ja
toimintamallit

Näyttöön perustuva interventio tai työmenetelmä on näyttöön perustuvaa käytäntöä tai toimintaa suppeampi käsite. Työmenetelmää voidaan kutsua näyttöön 
perustuvaksi silloin, kun sen on osoitettu toimivan tietyn häiriön tai ongelman hoidossa tai ennaltaehkäisyssä tietyn populaation parissa kontrolliryhmään verrattuna.
https://kasvuntuki.fi/implementointiopas/2-kasitteita-tutkimusta-ja-teoriaa/

https://kasvuntuki.fi/implementointiopas/2-kasitteita-tutkimusta-ja-teoriaa/


Käsite määritelmä

VIP-verkosto ja
kehittämistoiminta

vip-verkosto.fi 
VIDEO: VIP kahdessa
minuutissa

Vip-palveluverkosto muodostuu eri hallintokunnista ja toimijoista, jotka yhdessä luovat vaativan erityisen tuen kattavan ja monialaisen ohjaus-
ja palveluverkoston. Palveluverkosto tarjoaa lapselle ja nuorelle saadaan sopivat täsmäpalvelut oikea-aikaisesti ja joustavasti.

VIP-Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää ja syventää vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja ja vastata nykyistä 
joustavammin ja monipuolisemmin verkoston piirissä olevien oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin. Matalan kynnyksen palvelut 
pyritään tuomaan jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten omiin toimintaympäristöihin, kuten lähikouluihin. Ennaltaehkäisevä työote 
painottuu toiminnassa, jonka vakiinnuttaminen on pitkän tähtäyksen tavoite.

Vaativaa tukea
tarvitsevat lapset, 
nuoret ja perheet
Vaativa erityinen
tuki_Aino Äikäs

Vaativaa ja moniammatillista tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, 
kehitysvammadiagnoosi tai autismin kirjoa. Osalla lapsista on pidennetty oppivelvollisuus tai oppilaita, joilla on PoL:n 18 §:n mukaisia erityisiä 
opetusjärjestelyitä. Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen vaatii heidän kanssaan työskenteleviltä aikuisilta monialaista yhdessä tekemistä, 
uusia toimintamalleja ja osaamisen jakamista. 

Kuntoutus Kehityksen poikkeavuuksien aiheuttaman haitan lieventämistä, lapsen kehityksen ja kasvatuksen sekä perheen tukemista.

Interventio Interventio-ohjelman tavoitteet voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: toisissa interventio-ohjelmissa pyritään ehkäisemään
oppimisvaikeuksien syntymistä ja toisissa tavoitteena on oppimisvaikeuksiin liittyvien oppimispulmien
lieventäminen. https://blogs.helsinki.fi/thinkmath/tietopalvelu/interventio/erityispedagoginen-interventio/
Toimenpide jolla pyritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai 
käyttäytymiseen. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt01376

Osaamis- ja
tukikeskus OT

OT-keskus on kehitteillä oleva verkostomainen monialainen osaamis- ja tukikeskus erityistason vaativia palveluja tarvitseville lapsille, nuorille 
ja heidän perheilleen. Suunnitelmana on, että Suomessa toimii viisi OT-keskusta. OT-keskukset tulevat toimimaan sote-yhteistyöalueilla 
tehden monialaista yhteistyötä yli maakuntarajojen.

https://www.youtube.com/watch?v=5dRUi5oiGzE
https://media.uef.fi/View.aspx?id=39260~5h~zDbLwR8UBu&code=w4~hdzGEYNOnkJ4yIEymJHoGaftFrOkITQu7jkAUzGdvgxqaLGZnfI8&ax=7K~tAs48RlbKMIN9P&fbclid=IwAR0cSzcZ76MqIA6SS73WjotqbsBCTLViDhFcE42E13UQnXUbEcR5Cy1n6vA
https://blogs.helsinki.fi/thinkmath/tietopalvelu/interventio/erityispedagoginen-interventio/
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt01376


www.otf2017.fiKuva: Sosiaali- ja terveysministeriö
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Monialainen yhteistyö voimavarana
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Opetushallitus 2014. Opetussuunnitelman perusteet. Luvut: 7.6. Paikallisesti päätettävät asiat; 8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset paikalliset linjaukset

• Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi 

• Yhteistyö, vastuut ja työnjako opetustoimessa sekä muiden hallintokuntien kanssa  

• Yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, 

tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa

• Kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymyksissä

• Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. 

Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa 

olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. 

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 3. Yksilökohtaisen 

oppilashuollon järjestäminen 4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja 

seuraaminen

Monialaisen yhteistyö opetussuunnitelmassa 
Muistatko kirjauksenne?

Miten suunnitelmallisuus 

ja tietoon perustuva 

monialainen yhteistyö 

näkyvät teillä 

käytännöissä? 
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http://www.socca.fi/files/7926/Koulupoissaolojen_interventiotaulukko_perusopetusikaisille.pdf

http://www.socca.fi/files/7926/Koulupoissaolojen_interventiotaulukko_perusopetusikaisille.pdf


www.otf2017.fi
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapset_ja_perheet/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/erityis-_ja_vaativimman_tason_palvelujen_uudistaminen

Tavoitteenamme oli uudistaa palvelujen rakenteita 

sote- ja maakuntauudistuksen linjausten mukaisesti. 

Suunnittelemme palveluiden ohjausta ja johtamista 

sekä loimme uusia työskentelytapoja, jotka 

perustuvat tutkimustietoon ja hyvin suunniteltuihin 

integroituihin toimintamalleihin.

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapset_ja_perheet/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/erityis-_ja_vaativimman_tason_palvelujen_uudistaminen
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Kuntouttava 
työ

Varhainen 
puuttuminen

Ennaltaehkäisevä työ 

• Selkeät palvelupolut

• Terapiat, lääkinnällinen kuntoutus, hoito

• OT-keskus, Vaatutoiminta

• Huolen puheeksiotto

• Huomaaminen ja vastuunotto

• Interventiot, lyhytterapiat

• Yksilökohtainen opiskeluhuolto

• Korkealaatuinen opetus, tuki ja ohjaus

• Hyvinvointitaitojen opetus

• Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden 

suunnitelmallinen seulonta

• Toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa

• Riittävät, arvioon perustuvat opiskeluhuollon 

palvelut (erityisesti yhteisöllinen opiskeluhuolto)
Yleinen tuki

Tehostettu tuki

Erityinen tuki

SISOTE-palveluiden yhteiset painopisteet  
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OPH: Perusopetuksen Opetusuunnitelman perusteet 2014, luku 7 

Tuella ehkäistään ongelmien monimuotoistumista, syvenemistä ja 
pitkäaikaisvaikutuksia.

Oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee 
arvioida jatkuvasti. Ensimmäiseksi arvioidaan koulun toimintatapoja, 
opetusjärjestelyitä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta 
oppilaalle.

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa 
erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä 
edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
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SI-SOTE NÄKYMIÄ SIVISTYKSEN SILMIN

Lastensuojelu, sivistystoimi ja varhaiskasvatus

Lastensuojelun eritysasiantuntija Petra Ahonen

HANKKEEN TAVOITTEET:

1. Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret 

saavat nykyistä paremman tuen koulunkäyntiinsä sekä 

tarvitsemansa mielenterveys-ja päihdepalvelut.

2. Lastensuojelun monialainen osaaminen vahvistuu.

3. Lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten osallisuus 

ja vaikuttamisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Käytöksellään oireilevat lapset ja nuoret  

Sijoitetut lapset

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Vipin monialaiset teemaryhmät

OT:n yhteistyö mallitaminen Vaatutoimijoiden kanssa
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VIP-toiminnan vakiinnuttaminen: painopisteiden 
tavoitteet ja toimenpiteet alkaen 2021

Koulutus ja monialainen yhdessä tekeminen

• Täydennyskoulutus ja VIP-toimijoiden 
osallistuminen kansallisiin hankkeisiin

• Yliopistoyhteistyön vahvistaminen

• Oppilas- ja opiskeluhuoltotyön jatkuva kehittäminen yhteistyössä 
THL:n ja OPH:n kanssa

• Alueiden ja kuntien välisen sekä kuntien sisäisen SI-SO-TE-
yhteistyön kehittäminen (huom. myös hankkeissa)

Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki

• Peruspalveluiden vahvistaminen
• Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden 

sekä oikeuksien vahvistaminen

• Oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä yhteisöllisen oppilashuollon 
kehittäminen

• Konsultaatiorakenteen ja palveluiden kehittäminen koulu- ja kuntatasoilla 

Vaativa konsultaatio – korjaavat toimet

• Erva-aluetasoisen konsultaation 
lisääminen kompleksissa tilanteissa

• Vaatu-toimijoiden ja kunnallisten toimijoiden osaamisverkostojen 
yhdessä tekemisen vakiinnuttaminen
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Johtoryhmä / OPH ja OKM
Strateginen johto

Kansallinen VIP-työ
• Kansalliset tilaisuudet (Oph ja Valteri)
• Temaattiset ryhmät (Valteri vastaa)
• Sidosryhmäyhteistyö (Oph ja Valteri)

VIP-aluetyö

• Alueelliset ryhmät suunnittelevat toiminnan Valterin, 
tarvittaessa OKM:n ja OPH:n edustajien kanssa.

• Nimetyt alueyhdyshenkilöt koordinoivat operatiivista 
toimintaa.

Kuntien nimeämät VIPU-henkilöt

• Toimivat yhdyshenkilöinä VIP-verkoston ja opetuksen 
järjestäjän välillä tiedonkulun varmistamiseksi

• Tuen vastuuhenkilö + opiskeluhuollon edustaja

Vaatu-työnyrkki

*  = 4 jäsentä ja varajäsenet (Vaatutoimijat) sekä edustus OPH ja OKM. Pj Vaatutoimijoista.

Vaatu-aluetyö

• VIP:n alueelliset ryhmät osallistuvat vaatutyön
käytännön toimien suunnitteluun tarvittavin 
osin. Suunnitelmat esitellään vuosittain 
joryssä.

• Nimetyt VIP-alueyhdyshenkilöt tukevat myös 
Vaatutyön operatiivista toimintaa.

OT-keskus-
yhteistyö

Sote- ja 
perhekeskus-

yhteistyö

Vaatu-työnyrkki* suunnittelee ja koordinoi 
Vaatu-työtä viidellä alueella
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Mitä lapsi- ja perhepalveluiden 

kehittäminen SI-SOTE- yhteistyössä 

merkitsee sinulle?

Kirjoita mahdollisimman konkreettinen lause. Huomioi, että Jamboardissa on 

kaksi sivua, jonne voi kirjoittaa. Vaihtoehtona voit kirjoittaa vastuksesi Chattiin.

Sijoitettujen lasten 

koulunkäynnin tukeminen

Oppilashuollon toiminnan ja 

interventioiden vahvistaminen

Kunnan konsultaatiomalli 

ja käytännön järjestäminen

Kuntien sisäisen 

monialaisen yhteistyön 

kehittäminen esimerkiksi 

hankkeissa ja 

palvelupoluissa

Alueellisten 

palvelupolkujen 

kuvaaminen esimerkiksi 

NEPSY-ohjaus
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“Välipala”

Sijoitettujen nuorten 

koulupolulla –foorumit, 

koulupalaverit – Pesäpuu ry

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=79lJhrqDBi0


Koulutus kiinnittää
nuoren
yhteiskuntaan, jos
lapsi kiinnittyy
kouluun.

30mm. Ristikari Tiina, Törmäkangas Liisa jne. Raportti 9/2016. Suomi nuorten kasvuympäristönä
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Suvi Sankinen
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
suvi.sankinen@valteri.fi

Merja Koivisto
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
merja.koivisto@valteri.fiKiitos!

mailto:.suvi.sankinen@valteri.fi
mailto:merja.koivisto@valteri.fi

