
Antaa joka vuosi 

enemmän opetusta 
VUOTTA

TAVOITE



KouluKunnossa

TIETOJOHTAMINEN

ENNALTAEHKÄISY
VARHAINEN 

PUUTTUMINEN VAHVA TUKI

Poissaoloja 
yksittäisiltä 
tunneilta

Säännöllinen 
koulunkäynti

Menee kouluun 
”painostettuna
” ja yrittää 
saada luvan 
jäädä kotiin 

Toistuvaa 
hankaluutta 
kouluun 
lähtemisessä

Myöhästelyn 
lisääntyminen

Poissaolot ja 
läsnäolot 
vaihtelevat 
jaksoittain

Jatkuvia 
poissaoloja

Ei tule kouluun

90-100 % 80-90 % Alle 80 %



YHTEISTYÖ

#koulukunnossa  #skolskick



Vaativan erityisen tuen 
moninaiset lapset ja nuoret

1. Kehityshäiriöiset- ja 
vammaiset lapset/nuoret

2. Käytöksellään 
oireilevien lasten/nuorten 
kirjo



Tämän hetkinen tilanne

- Käytöksellään oireilevien lasten 
määrä ja taustasyiden 
moninaisuus kasvussa? 

- Tulevat hyvinvointialueet 
mietityttävät.

- Vaativassa erityisessä tuessa 
suomenkielisillä ja 
ruotsinkielisillä opetus 
toteutuu eri tavoin ja eri 
paikassa.

- Opetuksen järjestäjien 
näkemykset ja tietoisuus 
vaihtelee paljon alueella. 



Hankkeen päätavoitteet

1. Yhteisen “tiekartan” piirtäminen vaativan 
erityisen tuen oppilaiden opetuksen 
järjestämisen nykytilasta ja tarpeista.

1. Vaativan erityisen tuen palvelupolkujen ja 
alueella olevan osaamisen (Vipu-
yhdyshenkilöt) kirjaaminen yhtenäiseksi 
varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen 
yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden 
kanssa. 



Hankkeen toteutuminen

1. Kartoitukset kunnittain
2. Tutustumiskäynnit kuntien kouluihin
3. Olemassa olevien prosessikuvioiden koonti
4. Projektiryhmän tapaamiset
5. Prosessien työstäminen ja esittely
6. Jalkautuminen kuntiin



Kiitos!
Projektipäällikkö
Niina-Kaisa Perälä

niina-kaisa.perala@lohja.fi
Puh. 044 374 0491

Hankekoordinaattori
Heidi Lemola

heidi.lemola@lohja.fi
Puh. 044 374 8869 

Erityisopetuksen asiantuntija
Kristiina Peltonen

kristiina.peltonen@vihti.fi
Puh. 044 767 4993

#koulukunnossa  #skolskick

mailto:niina-kaisa.perala@lohja.fi
mailto:heidi.lemola@lohja.fi
mailto:kristiina.peltonen@vihti.fi
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KOULUKUNNOSSA- KEHITTÄMISTYÖ
VAATIVA ERITYINEN TUKI



1500
VUOSIA PÄIVIÄ TUNTEJA 

270000 1,34M*Koulukunnossa-hanke (2021-2022)



KasvuVauhdissa- hanke (21-22)

● Hankekoordinaattoreina Heidi Lemola ja Mikael 
Syrjänen

● Lapsen hyvinvointikysely ja Hyppy hyvinvointiin-
sähköinen näkymä.

● Yhtenäistetty ja kehitetty varhaiskasvatuksen 
tukea

● Luotu täydennyskoulutuspaketti henkilöstölle, 
päiväkodin johtajille sekä hallinnolle.

● Kehitetään vaativaa erityistä tukea alueella
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