


Ohjelma 15.9.2022

11.00 VIP-verkoston tarjoama lounas klo 11–12

12.00 Tervetuloa verkostoitumaan!

Anne Lindholm, Vaatu-alueryhmän puheenjohtaja ja Taru Antila, VIP-alueyhdyshenkilö

12.15 Oikeus oppia -tuen työryhmän ajankohtaiset terveiset Erja Vitikka, opetusneuvos, OKM

Mitä on vaativa konsultaatio? HYKS-alueen vaatu-toimijat

Kolmannen sektorin tuki

SKY-hankkeen esittely

14.30 Verkostoitumista ja palvelupolkujen selkeyttämistä yhdessä kahvittelun lomassa

15.45 Nostot ja päätössanat, Taru Antila

16.00 Kiitos, turvallista kotimatkaa!



VIP-alueryhmä HYKS/HUCS-VIP-områdesgrupp
Rehtori /rektor Anne Suomala, Espoon kaupunki, puheenjohtaja / ordförande

Vaatu-edustus representant för krävande stöd Anne Lindholm, rehtori HYKS/HUCS vaatu-alueryhmänryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja( 
viceordf.)

Varhaiskasvatus / småbarnspedagogik Minna Leinonen, Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö, Imatra

LAPE- ja/tai OT-toimijat / LAPE och/eller OT-aktör: Hanne Kalmari, johtava asiantuntija, projektipäällikkö, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 
(LAPE)/Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Oppilashuolto / Elevvård: Tuija Harakka, opiskeluhuollon päällikkö, Vantaan kaupunki

Yliopistotutkimus / universitetsforskning: Juho Honkasilta, KT, yliopistonlehtori, Helsingin 

Opettajankoulutus / lärarutbildning: Ninja Hienonen, tutkijatohtori, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopiston Koulutuksen 
arviointikeskus HEA,

Lastensuojelu / barnskyddet: Laura Yliruka, VTT, Lastensuojelun kehittämispäällikkö, Lastensuojelun osaamiskeskittymä, (VAEY), THL

Lastensuojelu / barnskyddet: Jaana Leppäkorpi, Etelä-Suomen Tulevaisuuden Lastensuojeluhanke

Aluehallintovirasto / Regionförvaltningsverket: Ann-Christin Mitts, suunnittelija Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Rektor Anne Smolander, rektor, Borgå

Alueellinen yhdyshenkilö: Taru  Antila, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Josefin Svedin, rektor, Valteri center för lärande och kompetens
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Inkluusion johtamisen haasteet ja onnistumiset vaativan erityisen tuen 
järjestämisessä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Webinaarisarja yhteistyössä HYKS/TYKS alueet

25.10.22. 
• Inkluusion teoreettinen viitekehys vaativan erityisen tuen näkökulmasta

• Hallinnolliset rakenteet inkluusiota estämässä / edistämässä

30.11.22
• Inkluusion johtamisen haasteet ja onnistumiset vaativan erityisen tuen 

järjestämisessä varhaiskasvatuksessa

• Inkluusion johtamisen haasteet ja onnistumiset vaativan erityisen tuen 
järjestämisessä perusopetuksessa



Näkökulmina

Vaativaa erityistä tukea 
tarvitsevat lapset ja nuoret
• kehitysvammaiset
• toiminta-alueittain opiskelevat
• osa autismikirjon oppilaista 
• psyykkisesti oireilevat lapset

- varhaiskasvatus
- perusopetus
- hyvinvoinnin tuki
- yhteistyö kotien kanssa
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Inklusiivinen toiminta ja 
toimintaympäristö

Henkilöstön 
osaaminen ja 

yhteistyö

Oppimisen ja 
hyvinvoinnin tuki  

Yhteistyö kotien 
kanssa
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Tavoitteena
-Inklusiivisen ja ennakoivan johtamisen tukeminen vaativaa 
erityistä tukea antavissa organisaatioissa tietoa ja osaamista 
lisäämällä. 
-Erilaisten inkluusiota ja sosiaalista liittymistä ja osallisuutta 
tukevien toimintamallien esittely
-Alueellisten toimijoiden yhteen saattaminen ja 
yhteistyörakenteiden alueellinen vahvistaminen

Kohderyhmänä
-varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lasten ja perheiden 
tukipalvelujen johtamistehtävissä työskentelevät henkilöt

Sisältönä
-Vaativan erityisen tuen inklusiivisen toiminnan rakenteiden 
ja onnistuneiden toimintamallien (ja epäonnistuneidenkin) 
esittely. Sähköiset linkit ja kirjallisuusvinkit. 



Oikeus oppia -tuen työryhmän ajankohtaiset terveiset Erja 

Vitikka, opetusneuvos, OKM 

Oikeus oppia –kehittämisohjelma: https://okm.fi/laatuohjelmat

#oikeusoppia

https://okm.fi/laatuohjelmat


HYKS-alueen vaatu-toimijat

HYKS-alueen vaatu-toimijoiden operatiivisen ryhmän jäsen

Kukka-Maaria Kaukomaa

Mitä on vaativa konsultaatio? 



VIP-verkoston Vaatu-toimijat ja
vaativan konsultaation palvelu

Vaativa konsultaatio

https://vip-verkosto.fi/vaativa-konsultaatio/
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Marica Enlund,
konsultativ speciallärare
Reija Laine, konsultoiva
erityisluokanopettaja 
Mervi Larka-Lehto,
erityisluokanopettaja
Outi Pasi, konsultoiva
erityisluokanopettaja 
Riikka Vuorenmaa,
konsultoiva 
erityisopettaja, ryhmän PJ

Arja Holm, virka-
apulaisrehtori
Leni Niinimäki, 
erityisluokanopettaja

Johanna Tuononen,
erityisluokanopettaja
Sanna Välitalo,
apulaisrehtori

Kukka-MaariaKaukomaa, 
ohjaava opettaja
Pernilla Blomqvist,
handledande
lärare



Vaativa konsultaatio (pilotointi 2022)

Lähipalvelut eivät aina 
riitä turvaamaan 
kasvua, kehitystä, 
oppimista ja 
koulupolkua.

Mikäli tarve jatkuu 
vahvana lähipalveluista 
ja monipuolisesta 
tuesta huolimatta,
on mahdollista 
hyödyntää vaativan 
konsultaation palvelua.

MILLOIN? TARKOITUS

Konsultaation tarkoituksena on vahvistaa 
paikallista/alueellista pedagogista osaamista, 
tukea ja monialaista yhteistyötä sekä löytää 
yhdessä oppilaan lähikoulun kanssa ratkaisuja
erityisen vaativiin tilanteisiin.

Nämä voivat liittyä esimerkiksi psyykkisiin 
pulmiin, moni- ja vaikeavammaisuuteen, 
kehitysvammaisuuteen, autismikirjoon tai 

muihin neuropsykiatrisiin häiriöihin.



YKSILÖKONSULTAATIO

• Yksilökonsultaation 
keskiössä yhden 
lapsen/nuoren 
oppimisen ja 
koulunkäynnin 
tukeminen.

PEDAGOGINEN 
YLEISKONSULTAATIO

• Pedagogisessa 
yleiskonsultaatiossa 
tarkastellaan 
esimerkiksi ryhmän 
toimintaa.150 €

(+alv 24%)
250 €

(+alv.24%)

Tilaamiseen tarvitaan lupa opetuksen järjestäjältä, jota laskutetaan.

1-2 etäohjausta ja
tarvittaessa konsultaatiokäynti

Opetuksen järjestäjän vastuulla on varmistaa, että sillä on tarvittaessa oikeus tarvittavien tietojen antamiseen konsultaation toteuttamista varten.

Palvelu on käytettävissä koulupäivinä



Vammaisfoorumi ry, 

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Karoliina Mäki, koordinaattori

Kolmannen sektorin tuki
Järjestöt ja liitot esittäytyvät



Vammaiset 
maahanmuuttajat 
asiakkaina

V a m m a i s t e n m a a h a n m u u t t a j i e n
t u k i k e s k u s H i l m a

K o o r d i n a a t t o r i K a r o l i i n a  M ä k i
K a r o l i i n a . m a k i @ t u k i k e s k u s h i l m a . f i ,  
p .  0 5 0  3 0 0  2 5 0 1



Vammaisten maahanmuuttajien 
tukikeskus Hilma-20 vuotta

Alkoi Helsingin Invalidien Yhdistyksen projektina vuonna 2002
Vuodesta 2006 Vammaisfoorumin alaisuudessa
STEA rahoittaa, vuonna 2022 TEM rahoituksella SAMA-hanke
Yksi kokoaikainen koordinaattori ja neljä palveluneuvojaa 
(asiakastyöntekijät), opiskelijat ja työkokeilijat, 4 kokemusasiantuntijaa
Kaikki kieli- ja vammaryhmät, valtakunnallinen
Toimisto Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä 
Itäkeskuksessa



Tavoitteet
Edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien 
kotoutumista ja itsenäistä elämää Suomessa

Vahvistaa vammaisten maahanmuuttajien oikeuksien toteutumista 
ja yhdenvertaista kohtelua viranomaisten, palveluntarjoajien ja 
järjestöjen toiminnassa 

Lisätä tietoisuutta vähemmistöistä ja siten ehkäistä syrjintää 



SAMA-hanke (vuonna 2022)
-TEM rahoittaa vuodelle 2022 (2023?)

-Maahanmuuttaja asiakkaat ja perheet vammaisjärjestöjen tuen piiriin

-Suunnattu asiakkaille, joilla on autismikirjoa tai kehitysvammaisuutta, Uusimaa

-Kaikki kieliryhmät

1. SAMA-hankkeen työntekijät saavat asiakkaan yhteystiedot

2. Sovitaan tapaaminen- asiakas ja hanketyöntekijä (+tulkki)

3. Tarpeiden ja tuen kartoittaminen

4. Vammaisjärjestöjen ja Hilman toimintojen ja palveluiden esittely ja sopivan ryhmän etsintä

5. Yhdessä tapahtumiin/ryhmiin osallistuminen

6. Tuki jatkuu ja tavoitteena saada rakennettua yhteys vammajärjestöön

7. SAMA-hanke asiakkaille infoja ja yhteinen toiminallinen tapahtuma







Palveluneuvonta
Mahmoud Hassan (SAMA-hanke) puh 044 9016 101, 
suomi, 
englanti,,arabia, Mahmoud.hassan@tukikeskushilma.fi

Valeria Hayashi (SAMA-hanke), puh. 044 7331811, suomi, 
venäjä, japani, englanti valeria.Hayashi@tukikeskushilma.fi

Hussein El Shikh puh 0447135 904, suomi, arabia, 
englanti, hussein.el.shikh@tukikeskushilma.fi

Ban Abdulhameed puh 044 7577099, suomi, arabia, 
viittomakieli, ban.abdulhameed@tukikeskushilma.fi

Puhelinpäivystys

•tiistaisin klo 10-12

•perjantaisin 13-15

mailto:Mahmoud.hassan@tukikeskushilma.fi
mailto:valeria.Hayashi@tukikeskushilma.fi
mailto:hussein.el.shikh@tukikeskushilma.fi
mailto:ban.abdulhameed@tukikeskushilma.fi


Asiat joihin apua haetaan
•Kunnan vammaispalvelut; mitä on, hakeminen, valitukset, yhteydenotto , 
omaishoito

• -Kelan vammaispalvelut ja etuudet; hakeminen EU-Vammaiskortti

• -Asuntoasiat

• -Koulutus

• -Apurahat: Tukilinja

• -Maahanmuuttovirasto; perheenyhdistäminen, kansalaisuuden hakeminen 
ja kielitaidosta poikkeaminen

• -Auto; autoveron huojennus, pysäköintilupa

• -Terveydenhuolto; apuvälineet, tilaukset (vaipat, letkuruoka yms), 
rokotukset

• -Harrastukset, tukihenkilöt, yksinäisyys

• -Ajankohtaiset asiat, tiedottaminen omalla kielellä, tietoa vammaisuudesta



Mitä muuta teemme?
Asiakastyö: neuvontaa, ohjausta, apua palveluiden ja etuuksien hakemisessa, vertaisryhmiä, inforyhmiä

Materiaalit: Suunnittelu, valmistaminen ja jakaminen, eri kieliset

Tiedotus ja koulutus: tietoa vammaisten maahanmuuttajien tilanteesta Suomessa, Hilma-tiedote, julkaisuja, 
luentoja, seminaareja, kokemusasiantuntijat
 https://www.youtube.com/user/tukikeskushilma/videos
 https://www.facebook.com/TukikeskusHilma
 https://www.facebook.com/palveluneuvoja.tukikeskushilma
 https://tukikeskushilma.fi/
 https://kotoutumisentukena.fi/
 https://kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi/etusivu -Työtila, joka Vam. Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen

Vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö: lausunnot (VF), hanke- ja verkostoyhteistyö, oma Hilma-verkosto, 
Neuvotaan verkosto, Paperittomat verkosto, Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen 
verkosto, Valtakunnallinen monikielisten neuvontapisteiden verkosto, Popsote kuntoutustyöryhmä, 
Vammaisjärjestöjen naisverkosto, Kuurojen kansanopiston johtokunta, Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö, 
Pelastakaa lapset ry ry-Usra hanke, Vammaisfoorumin jäsenjärjestöt, TEM, Uudenmaan ELY…

https://www.youtube.com/user/tukikeskushilma/videos
https://www.facebook.com/TukikeskusHilma
https://www.facebook.com/palveluneuvoja.tukikeskushilma
https://tukikeskushilma.fi/
https://kotoutumisentukena.fi/
https://kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi/etusivu


Ryhmät-tapahtumat



SKY- hanke

Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen

Sitouttava kouluyhteistyö SKY 2021-2023

Heli Pätiälä, projektikoordinaattori

Jussi Pasanen, projektikoordinaattori



Sitouttava kouluyhteisötyö SKY 2021-2023



Tarkoitus: Kehitämme seudullista ja valtakunnallista sitouttavan kouluyhteisötyön 
mallia, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä 
tuetaan oppilaiden kouluun kiinnittymistä. Luodaan Päijät-Hämeeseen 
yhtenäinen poissaoloihin puuttumisen malli.

Kohderyhmä: Vuosiluokkien 5-9 oppilaat, huoltajat ja koulun henkilökunta.
Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, 
Padasjoki, Sysmä

Rahoittaja: OKM

Toteutusaika: 15.9.2021 - 31.12.2023

Toteuttaja: Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen                 

Yhteistyö: Päijät-Soten lapsiperhepalvelut

Sitouttava kouluyhteisötyö 2021-2023



Kevät 2022
Kehittämisryh

mä työstää 
mallin kaikkia 

tasoja ja 
tukee 

kehittämistyö
tä

Kesä 2022
Koordinaatto
rit kehittävät 
pilotoitavaa 

mallia

Syksy 2022
Mallia 

testataan 
pilottikouluill
a, kehitetään 
palautteen ja 
kokemusten 
perusteella

Kevät 2023
Ohjausryhmä 

nimeää 
kehittäjäverko
ston jäsenen 
juurruttamaa
n ja tukemaan 

mallin 
käyttöönottoa

Syksy 2023
Malli otetaan 

käyttöön 
seudullisesti, 

tarjolla 
koulutusta ja 
käyttöönoto

n tukea

Poissaoloihin puuttumisen mallin kehitysprosessi

Yhteiset linjaukset valtakunnallisten suositusten 5/22 mukaan





Karvin väliarviointi  - suositukset

Poissaoloihin puuttumisen toimintatapojen kehittämisessä tulee huomioida laajasti koulun ilmapiiriä ja 
yhteisöllisyyttä edistävät käytännöt

Oppilaan hyvinvoinnin tukeminen sekä oppimisen tukeminen. 

Monialaisen yhteistyön toimintatapoja ja käytäntöjä tulee selkeyttää.

Poissaolojen taustasyiden selvittämisen käytäntöjä tulee täsmentää.

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tulee kehittää poissaolojen ehkäisyn ja varhaisen puuttumisen 
mahdollistamiseksi. Huomiota tulee kiinnittää myös yhteistyön vahvistamiseen poissaolotilanteissa.



Kehittämistarpeet, yhteenveto

Hallinnonalojen 
välinen yhteistyö

Yhteistyö 
lastensuojelun 
kanssa, tuen 

saaminen hidasta

Tiedottamisen 
kehittäminen 
oppilaille ja 
huoltajille

Ennaltaehkäisyn 
sanoittaminen, 

tarkentaminen ja 
paloittelu osiin 

Oppilaiden mukaan 
ottaminen 

ennaltaehkäisevän 
tason kehittämiseen

3. sektorin kanssa 
tehtävä yhteistyö

Poissaolojen syiden 
seurantaan ja 
tilastointiin 

sähköinen apuväline 



Koulupoissaolon kartoittamiseen

• School Refusal Assessment Scale- Revised (ja Revised-Adapted). SRAS-R(A)
- itsearvio
- vanhemman arvio

• Inventory of School Attendance Problems (ISAP)
- Itsearvio
- Tulossa vanhemman arvio

• School Non-Attendance Checklist (SNACK)
- Vanhemman arvio

• Koulunkäyntikyvyn arviointiseula
• Mittarit saatavilla suomeksi:
socca.fi, tuuve.fi, koulupoissaolo.fi, 
KouluKunnossa Läsnäolomalli – KouluKunnossa
Koulunkäyntikyvyn arviointiseula (toimintakykyarvio.fi)

https://www.koulukunnossa.fi/lasnaolomalli/
https://koulu.toimintakykyarvio.fi/


Tavoitellut tulokset

Seudullinen poissaoloihin puuttumisen malli on luotu, pilotoitu ja käytössä. 
Koulupoissaolot tunnistetaan varhaisemmin ja on olemassa keinoja niihin 
tarttumiseksi sekä ennaltaehkäisemiseksi. 
Monitoimijaisen yhteistyön käytänteet ovat selkeät kaikille osapuolille.
Pedagogiset käytänteet ovat kehittyneet ja vakiintuneet tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen opettamisessa.
Oppilaiden osallisuus, esim. tukioppilastoiminta on vahvistunut alueen 
kouluissa.
Yhteisöllinen, sitouttavan kouluyhteisötyön malli on kehittynyt Päijät-
Hämeen kouluissa osana valtakunnallista kehittämistyötä.



SKY -tiimi

Terhi Hildén

terhi.hilden@lahti.fi

p. 044 482 6891

Suvi Ovaska

suvi.ovaska@lahti.fi

p. 044 483 1518

Jussi Pasanen

jussi.pasanen@lahti.fi

p. 044 482 6892

Heli Pätiälä

heli.patiala@lahti.fi

p. 044 482 6888 

mailto:terhi.hilden@lahti.fi
mailto:suvi.ovaska@lahti.fi
mailto:jussi.pasanen@lahti.fi
mailto:heli.patiala@lahti.fi


Kahvitarjoilu klo 14.30 

Verkostoitumista ja palvelupolkujen 
selkiyttämistä ryhmissä





Ohjeet pienryhmätyöskentelyyn:
• Jakaannutaan ryhmiin, jossa on eri kuntien edustajia 

• Esittele aluksi itsesi ryhmälle lyhyesti kuvan avulla (alueesi, 
työnkuvasi, mihin sijoitut kuvan palveluissa?)

Työskentelyn tukena ryhmissä on kuva: Lasten ja nuorten monialaiset palvelut 

1. Tutustukaa vaativan tuen oppilaaseen (caset jaetaan ryhmille)
2. Jakakaa ryhmässä oman kunnan/alueen toimintamalleja ja käytänteitä 

(Esim. Miten kunnassanne toimitaan tämän tyyppisen oppilaan osalta? Missä 
opetus järjestetään? Keneen ollaan yhteydessä? Monialainen yhteistyö? jne.)

3. Millainen olisi ideaali tilanne? Jos olisit oppilaan vanhempi / huoltaja, miten 
toivoisit, että koulupolku etenisi / järjestyisi? 

4. Miten monialaisia verkostoja voisi jatkossa vielä vahvemmin hyödyntää? 
Valmistautukaa lopuksi esittämään tiivis nosto ryhmän keskusteluista 
liittyen verkostojen toimintaan ja yhteistyöhön jatkossa. 



Ajankohtaista

• Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän ja avin webinaari 26.9.2022 klo 
14-16 . Kohderyhmä opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien, koulujen ja 
opiskeluhuollon sekä varhaiskasvatuksen johto ja suunnittelijat.
Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1049218. (päättyy 23.9.2022 klo 
11.)

• Toiminta-alueittain järjestettävä opetus –teemaryhmän ja avin webinaareille jatkoa; aiheena 
perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihe (ajankohta tarkentuu myöhemmin)

• Sijoitetut lapset -teemaryhmä mukana järjestämässä alaseminaaria sijoitettujen lasten 
koulunkäynnistä Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä (4.-5.10.2022) 5.10.2022 iltapäivällä

3.10.2022 37

https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1049218


3.10.2022 38

VIP-verkoston tutkijakollegiumin webinaarit.

Alustavat teemat:
1.11. klo 14-16. Käsitteitä ja teoriaa – inkluusio ja vaativa tuki

7.11. klo 14-16. Yhteistyö ja vuorovaikutus

15.11. Klo 14-16. Autismikirjo ja neuropsykiatriset häiriöt

Oikeus oppia –webinaari 10.11.

VIP-päätösseminaari/webinaari 7.12.

(kaikille VIP-verkoston toimijoille)



Seuraava HYKS-alueen 
VIPU-tapaaminen 

järjestetään etänä
23.11.2022

klo 12.15-15.15



Kiitos osallistumisestasi!
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