
VAATIVA KONSULTAATIO
VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSOPETUKSESSA



Valtion koulukodit

• Vaativa sijaishuolto ja 
erityinen huolenpito, 
sijoitettu lapsi 
koulussa, psyykkinen 
oireilu, rikos- ja 
päihdeoireilu, 
monitarpeisuus

Oppimis- ja 
ohjauskeskus Valteri

 neurologia, 
liikuntavamma, kuulo, 
kieli ja näkö, autismikirjo, 
monitarpeisuus

Sairaalaopetus

 psykiatria, somatiikka, 
neuropsykiatria, 
neurologia, 
monitarpeisuus

Elmeri-koulut

 kehitysvamma, 
autismikirjo, 
psykososiaalinen tuki

Katso vaatu-toimijoiden esittelyvideot VIP-verkoston nettisivuilta: 
https://vip-verkosto.fi/vaativa-konsultaatio/vaatu-toimijat/

https://vip-verkosto.fi/vaativa-konsultaatio/vaatu-toimijat/


Elmeri-koulut:
Sateenkaaren erityiskoulu, Pieksämäki

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri: 
Onerva, Jyväskylä
Mäntykangas, Kuopio

Sairaalaopetus: 
Kukkulan koulu, Jyväskylä
Alavan koulu, Kuopio

Valtion koulukodit: 
Sairilan koulukoti, Mikkeli

VIP KYS-alueen vaatu-toimijat

VIP KYS-alue
 1070000 asukasta
 4 hyvinvointialuetta,
 66 kuntaa
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Satu Varpainen Nimi Kati Valve

Rehtori (KM), opetuskieli suomi Koulutus Erityisluokanopettaja (KM) opetuskieli suomi

Vaalijalan kuntayhtymä, Sateenkaaren erityiskoulu 
(Pieksämäki) Työnantaja

Vaalijalan kuntayhtymä, Sateenkaaren erityiskoulu (Pieksämäki)

Olen työskennellyt erityisluokanopettajana vaativaa 
erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa n. 20 

vuotta. Viimeiset viisi vuotta olen työskennellyt 
rehtorina erityiskoulussa.

Työkokemus ja arjen 
ydintehtävä

Työskentelen Sateenkaaren erityiskoulussa 
erityisluokanopettajana vaativaa erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden kanssa. Työkokemusta minulla on yli 20 vuotta 
erityisluokanopettajan työstä. 

Laaja-alainen kokemus kehitysvammaisten, 
autisminkirjon ja psykososiaalista tukea tarvitsevien 

oppilaiden opetuksen järjestämiseen liittyviin asioihin. 
Kuntoutuksen ja opetuksen yhteensovittaminen. 

Vaatu-konsultaatioon tuon
Laaja-alainen kokemus kehitysvammaisten, autisminkirjon ja 
psykososiaalista tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen 
järjestämiseen liittyviin asioihin. Kuntoutuksen ja opetuksen 
yhteensovittaminen. 

ELMERI-KOULUT
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Nea Porsanger-Rintala Nimi Mari Kuopio (varajäsen)

Erityisopettaja (KM), opetuskieli suomi 
Traumapsykoterapeuttikoulutuksessa 2021-24 (OY) Koulutus Erityisluokanopettaja (KM), opetuskieli suomi

Jyväskylän kaupunki, Kukkulan koulu Työnantaja Jyväskylän kaupunki, Kukkulan koulu

15 vuotta erityisopettajana, joista 12 vuotta 
sairaalaopetuksessa lastenneurologian, lastentautien sekä 

lasten- ja nuorisopsykiatrian polikliinisessa hoidossa olevien 
opetuksessa ja konsultaatiossa. Viimeiset kuusi vuotta 

pääasiassa konsultoivana opettajana.

Työkokemus ja arjen 
ydintehtävä

Yhdeksän vuotta erityisluokanopettajana, joista kahdeksan vuotta 
sairaalaopetuksessa alakouluikäisten osasto- ja avo-oppilaiden 
opettajana. Viimeiset kaksi vuotta Kukkulan koulun konsultoivana 
opettajana.

Käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteiden sekä 
psyykkisen oireilun tukeminen koulussa. Autismikirjon 

osaaminen. Kohderyhmänä erityisesti yläkoulu.

Vaatu-konsultaatioon tuon Käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteiden sekä psyykkisen oireilun 
tukeminen koulussa. Kohderyhmänä erityisesti alakoulu.

SAIRAALAOPETUS
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Sanni Kiiskinen Nimi Jukka Rissanen
Erityisluokanopettaja (KM), nepsy- valmentaja, 

Opetuskielenä suomi Koulutus Erityisluokanopettaja (KM), opetuskieli suomi

Kuopion kaupunki, konsultoiva erityisluokanopettaja Työnantaja Kuopion kaupunki, Alavan koulu

Kahdeksan vuotta erityisluokanopettajana, joista kuusi 
vuotta sairaalaopetuksessa lastenpsykiatrian tutkimus –

ja hoito-osastojen yhteydessä sekä nuorten erityisen 
vaikeahoitoisten opetuksessa. Viimeiset kaksi vuotta 

konsultoivana erityisluokanopettajana Kuopion 
kaupungilla 

Työkokemus ja arjen 
ydintehtävä

Eritysluokanopettajana yli 30 vuotta, josta sairaalaopetuksessa 
yli 20 vuotta. Työurani alussa toimin mukautettujen sekä 
sopeutumattomien opetuksessa. Sairaalakoulussa olen toiminut 
nuorisopsykiatrian tutkimus- ja hoito-osastojen (KYS) sekä 
nuorten erityisen vaikeahoitoisten opetuksessa (Niuva). Olen 
myös toiminut Alavan koulun va. rehtorina sekä nyt 
apulaisrehtorina. Tällä hetkellä olen kouluakäymättömille 
nuorille tarkoitetun  OTE –luokan erityisluokanopettajana ja 
konsultoivana erityisluokanopettajana Kuopion yläkouluilla.

Käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteiden sekä 
psyykkisen oireilun tukeminen koulussa Vaatu-konsultaatioon tuon Psyykkisesti oireilevan nuoren tukeminen koulussa.

SAIRAALAOPETUS
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Pia Liukkonen

Erityisopettaja (KM), työnohjaaja .

Valtion koulukodin koulu, Myllyjoen 
koulu (Sairila, Mikkeli)

Olen toiminut erityisopettajana ja 
erityisluokanopettajana Valtion 
koulukodin koulussa vaativan 

sijaishuollon  nuorille 10 v ajan. 
Lisäksi minulla on yli 10 v esimies-
ja työkokemus 0-12-vuotiaiden ja 

heidän perheidensä kanssa 
toimimisesta lastensuojelun avo- ja 

sijaishuollon palveluissa.  

Vaatu-konsultaatioon tuon: 
Erityisosaamistani on 

traumataustaisten, 
kiintymyssuhdehäiriöisten, 

väkivallalla ja rikoksilla oireilevien 
sekä huumeita käyttävien lasten 

kohtaamiseen, opetukseen ja 
kasvatukseen liittyvät asiat. 

VALTION KOULUKODIT
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Katri Rinne Nimi Ilona Lepistö
Erityisluokanopettaja (KM), opetuskielenä suomi Koulutus Sairaanhoitaja (AMK), Neuropsykiatrinen valmentaja

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykangas (Kuopio) Työnantaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva (Jyväskylä)

Olen työskennellyt erityisluokanopettajana kuntapuolella 10 vuotta 
ja Valterissa vaativan erityisen tuen oppilaiden opettajana kuusi 

vuotta. Viimeiset neljä vuotta olen työskennellyt Valterissa ohjaavana 
opettajana.

Työkokemus ja arjen  
ydintehtävä

Ennen Valteriin tuloani kuusi vuotta sitten, työskentelin yli 10 vuoden ajan 
lastenpsykiatrian osastolla, sekä kahden vuoden ajan lastenneurologian 
osastolla sairaalamaailmassa. Valterissa olen työskennellyt nyt kahden 
viimeisen vuoden ajan ohjaavana kuntouttajana, jonka rooliin kuuluvat mm. 
ohjauskäynnit kunnissa yhdessä opettajien ja muun kuntoutusväen kanssa. 
Koulutan yhdessä lääkärimme kanssa psyykkisen tuen asiantuntijoita, sekä 
erilaisia nepsy-aiheisia tilauskoulutuksia.

Osaamista käyttäytymisellään reagoivien, autisminkirjon, 
kielihäiriöisten ja monitarpeisten lasten ja nuorten  koulunkäynnin 

ja oppimisen tukemisessa. 

Vaatu-konsultaatioon tuon Vaatu-konsultaatioon tuon mukaan kuntouttavaa ja hoitotyön näkökulmaa. 
Nepsy-asiakkaiden haasteisiin vastaaminen, perhetyö ja puheeksi 
ottaminen kulkevat myös mukanani Vaatu-konsultaatioon.

OPPIMIS- JA OHJAUSKESKUS VALTERI



VAATIVA KONSULTAATIO (pilotointi 2022)

MIKÄ ON VAATIVA KONSULTAATIO? 

Vaatu-toimijoiden yhdessä tuottama moniammatillinen 
konsultaatiopalvelu esi- ja perusopetuksen järjestämisen 
tueksi erityisen vaativissa oppimisen ja koulunkäynnin 
tilanteissa.

 Vaativan konsultaation tarkoituksena on vahvistaa paikallista 
pedagogista tukea ja monialaista verkostoyhteistyötä ja löytää 
ratkaisuja yhdessä lähitoimijoiden kanssa oppilaan tukemiseksi.



VAATIVA KONSULTAATIO

KUKA VOI OTTAA YHTEYTTÄ?

Vaativan erityisen tuen lasten ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. 

Vaativan erityisen tuen oppilaalla tarkoitetaan lasta tai nuorta, joka tarvitsee 
oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi pitkäkestoista, intensiivistä ja monialaisesti 
tuotettua tukea. Vaativa erityinen tuki ei ole kolmiportaisen tuen neljäs porras, 
vaan vaativaa erityistä tukea voi tarvita ja saada kaikilla tuen tasoilla. 
 Tutustu lisää VETKI- Vaativan erityisen tuen kirjo

https://3d.360tour.fi/vetki/


VAATIVA KONSULTAATIO

Yhteydenotot: https://vip-verkosto.fi/vaativa-konsultaatio/

MILLOIN JA MITEN VOI OTTAA YHTEYTTÄ?

Vaativaan konsultaatioon voi ottaa yhteyttä, kun vaativan erityisen tuen lapsen tai 
nuoren osalta paikallinen tuki ja lähipalveluiden moniammatillisen tuen muodot 
ovat jo käytössä ja silti tarvitaan lisäkonsultaatiota ja tukea tilanteeseen. 

 Ennen yhteydenottoa käy läpi Tukitoimien tsekkauslista ja hyödynnä 
tarvittaessa myös Koulunkäyntikyvyn arviointiseulaa ja Toimintakykyarviota. 

https://vip-verkosto.fi/vaativa-konsultaatio/
https://vip-verkosto.fi/wp-content/uploads/2022/02/1.Vaativan-konsultaation-tsekkauslista_taytettava_0122.pdf
https://koulu.toimintakykyarvio.fi/
https://toimintakykyarvio.fi/


VAATIVAAN KONSULTAATIOON 
OHJAUTUMINEN

12

1. Ammattilainen lähettää 
yhteydenottopyynnön 
VIP-verkoston nettisivuilla. 
https://vip-verkosto.fi/vaativa-
konsultaatio/

Hän hyödyntää ensin 
tukitoimien tsekkauslistaa 
ja varmistaa lapsen tai 
nuoren huoltajalta luvan 
yhteydenotolle.

2. KYS-alueen vaatu-toimijat 
käsittelevät yhteydenoton 
kahden viikon sisällä sen 
saapumisesta. 

Tarvittaessa vaatutoimijat
tekevät yhteistyötä muiden 
ammattilaisten kuten 
sosiaalihuollon, 
erikoissairaanhoidon ja OT-
keskuksen kanssa. 

3. Konsultoiva ammattilainen ottaa 
yhteyttä yhteydenottopyynnön 
lähettäneeseen ammattilaiseen ja 
sopii jatkotoimenpiteistä:

Yleinen pedagoginen konsultaatio, 
250 euroa + 24%alv

Yksittäiseen oppilaaseen 
kohdistuva konsultaatio
(sis. kaksi etäyhteyttä ja yhden käynnin), 
150 euroa + 24%alv

https://vip-verkosto.fi/vaativa-konsultaatio/


VAATIVAN KONSULTAATION 
TOTEUTUMINEN
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4. Konsultoiva 
ammattilainen lähettää 
konsultaatiosta 
tilausvahvistuslomakkeen
yhteydenottajan kuntaan 
sivistysjohtajalle/rehtorille 
allekirjoitettavaksi. 

5. Konsultaatio toteutetaan 
sovitusti etä- tai lähitoteutuksena. 

Konsultaation lopuksi sovitaan 
jatkotoimenpiteistä.

Konsultoiva ammattilainen 
toimittaa koontipalautteen
yhteydenottajalle.

6. Vaativasta konsultaatiosta 
laskutetaan kuntaa tilaus-
vahvistuslomakkeessa 
sovitun mukaisesti. 





Vaativasta konsultaatiosta on nähty tärkeäksi luoda kansallista, mahdollisimman reaaliaikaista 

tilanne- ja kokonaiskuvaa. 

 Konsultoivat ammattilaiset osallistuvat vapaaehtoisesti seurantatutkimukseen täyttämällä 

seurantatutkimuslomakkeen jokaisen konsultaation yhteydessä tai viimeistään heti sen 

jälkeen. 

 Lomake täytetään ilman henkilötunnistetietoja. 

 Tutkimuksen kohteena on konsultoiva ammattilainen, ei lapsi tai nuori. 

 Tutkijoina toimivat Tanja Äärelä ja Jyrki Huusko. 

 Tutkimuksen toimeksiantaja on VIP-verkosto. 

VAATIVAN KONSULTAATION SEURANTATUTKIMUS
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