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Uudistunut Valteri  
tukee oppimista  
ja koulunkäyntiä

Kokeilut ja käytänteet

Valteri on Opetushallituksen toimialaan kuulu-

va valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, 

joka tarjoaa palveluja ja asiantuntemusta mo-

nenlaisiin oppimisen ja koulunkäynnin vaike-

uksiin. Juuri äskettäin toteutunut yhdistyminen 

verkostosta valtakunnalliseksi organisaatioksi 

parantaa palvelujen saavutettavuutta entises-

tään sekä tekee niistä entistä monipuolisempia 

ja kattavampia. Palvelut voivat kohdistua yk-

sittäisten lasten ja nuorten tarpeisiin tai koko 

työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. Ne 

voivat sisältää esimerkiksi ohjauskäyntejä ja 

konsultaatiota päiväkoteihin ja kouluihin, tu-

kijaksoja, arviointi- ja kuntoutuspalveluja yk-

sittäisille lapsille ja nuorille sekä työnohjausta 

ja koulutusta ammattihenkilöstölle. Palveluita 

voidaan tarjota valtakunnallisesti etäyhteyk-

sien avulla tai tulemalla asiakkaan luokse si-

jaintipaikkakunnasta riippumatta, mikä onkin 

yksi koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen 

edellytys. Tavoitteena on, että mahdollisimman 

moni lapsi ja nuori saa opiskella omassa lähi-

koulussaan kotipaikkakunnallaan ja saa siellä 

tarvitsemansa tuen. Siksi Valterin keskeisenä 

tehtävänä on tukea paikallisten ja alueellisten 

toimijoiden – erityisesti opetus- ja kasvatus-

Kohokohdat

• Kansainvälisissä ja kansallisissa koulutuspoliittisissa linjauksissa korostuvat koulutuksellinen 
tasa-arvo ja inklusiivisen opetuksen edistäminen.

• Valteri on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, jonka 
tehtävänä on tukea lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla palveluja yleisen, tehostetun 
ja erityisen tuen tarpeisiin.

• Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja. Palvelu-
jen saavutettavuus asuinpaikasta riippumatta on yksi koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen 
edellytys.

• Valterin palvelut voivat kohdistua yksittäisten lasten ja nuorten tarpeisiin tai koko työyhteisön, 
kunnan tai alueen tarpeisiin. 

• Muuttuvat oppimis- ja toimintaympäristöt edellyttävät uudenlaisia asiantuntijuuden jakamisen 
tapoja ja kehittämiskumppanuutta Valterin, kuntien, koulujen ja muiden toimijoiden kesken.

Siiskonen ym kohokohdat
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henkilöstön, mutta myös opetuksen järjestäji-

en osaamista. Tämä edellyttää tietenkin lisään-

tyvää yhteistyötä kuntien, koulujen ja muiden 

toimijoiden kanssa.

Asiasanat: inkluusio, lähikouluperiaa-
te, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, osalli-
suus, Valteri

 
TAVOITTEENA  
KOULUTUKSELLINEN TASA-ARVO

Kansainväliset linjaukset (mm. Salaman-
can sopimus, Unesco, 1994) ovat olleet 
pohjana erityisopetuksen kehittämisel-
le myös Suomessa. Erityisesti Euroopan 
unionin alueella on haettu siihen yhteisiä 
suuntaviivoja (ks. European Agency For 
Special Needs And Inclusive Education, 
www.european-agency.org). Yhteisenä ta-
voitteena on ollut etenkin koulutuksellinen 
tasa-arvo ja inklusiivisen opetuksen edistä-
minen muun muassa siten, että erityiskou-
luihin kertynyt osaaminen saadaan kaikki-
en koulujen käyttöön. 

Erityiskoulujen tehtävä on muuttunut 
ensisijaisesti muille kouluille tukea antavik-
si oppimis- ja ohjauskeskuksiksi. Tätä teh-
tävää valtion erityiskoulut ovat Suomessa-
kin toteuttaneet jo pitkään. Ne ovat myös 
kehittäneet toimintaansa vastaamaan yhä 
paremmin toimintaympäristössään ta-
pahtuviin muutoksiin niille annettujen ke-
hittämistehtävien ja toimintaa ohjaavien 
määräysten mukaisesti (Opetusministe-
riö, 2007; 2009; Perusopetuslaki 39 §, 
642/2010). 

Jo vuonna 2009 julkaistussa Ope-
tusministeriön tekemässä selvityksessä 
(Opetusministeriö, 2009) todettiin, että 
valtion erityiskoulujen yhdistämisellä saa-
taisiin toimintaa ohjattua entistä tehok-

kaammin muille kouluille tarjottavien palve-
luiden kehittämiseen. Valtion erityiskoulut 
muodostivat silloin Valteri-verkoston, joka 
yhdistyi valtakunnalliseksi organisaatioksi 
syksyllä 2015. 

Valterilla (www.valteri.fi) on kuusi toi-
mipistettä eri puolilla Suomea. Näistä suo-
menkielisiä palveluja tarjoavat Ruskis Hel-
singissä, Mäntykangas Kuopiossa, Mikael 
Mikkelissä, Onerva Jyväskylässä ja Ter-
vaväylä Oulussa. Ruotsinkielisiä palveluja 
tarjoaa erityisesti Skilla (entinen Svenska 
skolan för synskadade ja SPERES – Fin-
landssvenskt specialpedagogiskt resurs-
centrum) Helsingissä. Palveluita voidaan 
kuitenkin tarjota valtakunnallisesti etäyh-
teyksien avulla tai tulemalla asiakkaan 
luokse sijaintipaikkakunnasta riippumatta. 

OSAAMINEN KEHITTYY  
YHTEISTYÖSSÄ

Koska Valterin toimipisteet ovat entisiä 
valtion kuulo-, näkö- ja liikuntavammais-
ten kouluja, niillä on erityistä asiantunte-
musta autismin kirjoon, neuropsykiatrisiin 
häiriöihin, kieleen ja kommunikointiin, kuu-
lemiseen, näkemiseen, liikkumiseen ja mo-
toriikkaan, neurologisiin tai muihin pitkäai-
kaissairauksiin sekä monitarpeisuuteen 
liittyvistä tuen tarpeista. Valterin hallinnol-
linen ja toiminnallinen yhdistyminen paran-
taa luonnollisesti palvelujen saavutetta-
vuutta sekä tekee niistä yhdessä entistä 
monipuolisempia ja kattavampia. 

Tavoitteena on, että oppilas saa tar-
vitsemansa tuen ensisijaisesti omassa 
opetusryhmässään ja koulussaan erilai-
sin joustavin järjestelyin (Opetushallitus, 
2014). Siksi Valterin tehtävänä on tukea 
paikallisten ja alueellisten toimijoiden – eri-
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tyisesti opetus- ja kasvatushenkilöstön, 
mutta myös opetuksen järjestäjien osaa-
mista. Toiminnan vaikuttavuuteen kiinnite-
tään erityistä huomiota, mikä edellyttää 
tietenkin lisääntyvää vuoropuhelua ja uu-
denlaista yhteistyötä kuntien, koulujen ja 
muiden toimijoiden kanssa. 

Yhdessä kehittäen ja uutta teknolo-
giaa hyödyntäen sekä toiminnan saavu-
tettavuus että palvelujen taso paranevat 
entisestään. Yhteistyötä tarvitaan tuen 
järjestämiseen liittyvien rakenteiden ja 
toimintamallien kehittämisen lisäksi käy-
tännön sisältöjen ja toteutustapojen kehit-
tämiseen sekä niiden vaikuttavuuden arvi-
ointiin (ks. esim. Aro, 2015).

VALTERI TÄYDENTÄÄ  
KOTIKUNNAN PALVELUITA

Perusopetuslain (30 §, 642/2010) mu-
kaan jokaisen oppilaan kuuluu saada riittä-
vää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti 
tuen tarpeen ilmetessä. Joskus tuen tar-
peiden selvittelyyn tarvitaan omien opet-
tajien lisäksi oppilashuoltohenkilöstöä ja 
kenties myös perheneuvolan, terveyskes-
kuksen tai erikoissairaanhoidon palveluja. 
Valteri tarjoaa näitä paikallisia ja alueellisia 
palveluja täydentäviä valtakunnallisia pal-
veluja. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jae-
taan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen 
tukeen. Yleinen tuki kuuluu jokaiselle oppi-
laalle. Tehostettu tuki on yleistä tukea vah-
vempaa ja pitkäjänteisempää, mutta eri-
tyinen tuki edellyttää jo hallintopäätöstä ja 
HOJKSin (henkilökohtainen opetuksen jär-
jestämistä koskeva suunnitelma) laadintaa 
(Opetushallitus, 2014; Perusopetuslaki 
16–17 §, 642/2010). Valterin tarjoamien 

palveluiden muodot, sisällöt ja toteutta-
mistavat vaihtelevat yksilöllisesti ja painot-
tuvat eri tavoin tuen tarpeen eri vaiheissa. 

Palvelut voivat kohdistua yksittäisten 
lasten ja nuorten tarpeisiin tai koko työ-
yhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. Ne 
voivat sisältää esimerkiksi ohjauskäyntejä 
ja konsultaatiota päiväkoteihin ja kouluihin, 
tukijaksoja, arviointi- ja kuntoutuspalveluja 
yksittäisille lapsille ja nuorille sekä työnoh-
jausta ja koulutusta ammattihenkilöstölle. 
Lisäksi Valteri tuottaa monipuolista mate-
riaalia ja julkaisuja tuen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Valteri-puodista (www.val-
teri.fi/puoti) löytyy muun muassa ammat-
tikirjallisuutta, oppimateriaaleja ja arvioin-
tivälineitä.

Kuva 1. Valteri tukee lähikouluperiaatteen 

 toteutumista (kuvaaja Ilpo Okkonen).

Valteri-palvelut ovat maksullisia, ja 
siksi niitä varten tarvitaan maksusitou-
mus kotikunnan opetustoimesta tai sosi-
aali- ja terveystoimesta. Palveluiden sisäl-
tö ja laajuus sovitaan asiakkaan tarpeiden 
ja maksusitoumuksen antajan määrittelyn 
mukaan. Tässä artikkelissa esitetyt esi-
merkkitapaukset edustavat kaikki melko 
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tyypillisiä Valteri-palveluiden käyttäjiä, mut-
ta ne ovat kuitenkin sattumanvaraisesti 
valittuja eivätkä anna kattavaa kuvaa toi-
minnan laajuudesta, monipuolisuudesta tai 
asiakkaiden tarpeiden kirjosta.

OHJAUSTA VOI SAADA  
OMAAN KOULUUN

Valterin työntekijät tekevät ohjauskäynte-
jä etenkin päiväkoteihin ja kouluihin. Oh-
jauskäynnillä tuetaan lapsen tai nuoren 
oppimista, koulunkäyntiä ja osallistumi-
sen mahdollisuuksia hänen omassa op-
pimisympäristössään. Erityistä tukea tar-
vitsevan oppilaan koulupäivä voi kaikkine 
erityisjärjestelyineen helposti muodostua 
hyvinkin hajanaiseksi, ja hän voi kokea it-
sensä ulkopuoliseksi, kuten kolmasluokka-
lainen Keke, jolla oli cp-vamma ja oppimis-
vaikeuksia. 

Keke tarvitsi cp-vammansa vuoksi 
tukea fyysisen oppimisympäristön järjes-
tämiseen. Oppimisvaikeuksien vuoksi hän 
sai oman luokanopettajan antaman tuen 
lisäksi paljon erityisopetusta. Siksi ympä-
rillä olevat oppilaat vaihtuivat eikä Keke 
saanut kavereita. Valterin ohjaava opettaja 
ja fysioterapeutti arvioivat hänen opetus-
järjestelyjään yhteisellä ohjauskäynnillä. 
He suosittelivat opiskelua pääsääntöisesti 
omassa luokassa, jossa oppimisympäris-
tö ja työskentelyasento oli helpointa järjes-
tää hänelle sopiviksi. 

Ohjaava opettaja neuvoi sopivien op-
pimateriaalien hankinnassa ja opetusme-
netelmien käytössä. Erityisopettaja jatkoi 
Keken tukemista, mutta keskittyi nyt pie-
nemmällä tuntimäärällä keskeisiin erityi-
sen tuen menetelmiin ja koulunkäyntiavus-
tajan opastukseen.

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö 
mahdollisti tarkoituksenmukaisen työsken-
telyn sekä osallisuuden saman ikäryhmän 
opettelemiin asioihin. Keke löysi myös ys-
tävyyssuhteita pysyvämmästä ryhmästä. 
Luokanopettaja oli edelleen säännöllises-
ti yhteydessä Valteriin ja sai apua koulun-
käynnin tukemiseen sekä vinkkejä oppikir-
jatilauksiin ja välituntijärjestelyihin. 

KOULUNKÄYNNIN  
NIVELVAIHEISSA TUEN  
TARVE KOROSTUU

Ohjauskäynnit ja konsultaatiot on tarkoi-
tettu tukea tarvitseville lapsille ja nuorille 
sekä heidän kanssaan toimiville aikuisil-
le. Konsultaatioiden avulla voidaan tukea 
koko työyhteisönkin osaamisen kehittä-
mistä, kuten tilanteessa, jossa heikkonä-
köinen Olli oli siirtymässä yläkouluun. Hän 
oli ensimmäinen näkövammainen oppilas 
tässä yläkoulussa, ja opettajia tietenkin 
mietityttivät erityisesti näkemisen haas-
teet koulutyössä. 

Kuva 2. Oppiminen sujuu hyvin suunnitellussa 

 ympäristössä. (kuvaaja Laura Pursiainen)
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Yläkoulun erityisopettaja valmisteli 
tutustumisvierailua välittämällä opettajille 
nivelvaiheen palaverissa saamaansa tie-
toa. Tuolloin Valterin ohjaava opettaja oli 
kertonut oppilaan näkötilanteesta, erityis-
tarpeista ja koulutyössä tarvittavista apu-
välineistä sekä muista nivelvaiheessa huo-
mioitavista asioista. 

Yläkoulun alkaessa aineenopetta-
jia jännitti erityisesti se, kykenevätkö he 
huomioimaan Ollin erityistarpeet omassa 
oppiaineessaan: miten ne tulisi ottaa huo-
mioon opetuksessa ja materiaalien valin-
nassa, miten erityisapuvälineitä käytetään 
ja miten Ollin osallisuutta ryhmässä voisi 
tukea? 

Huolen vähentämiseksi pidettiin heti 
elokuun alussa yläkoulun henkilöstölle tie-
dotustilaisuus. Ohjaava opettaja kävi ha-
vainnollistaen läpi Ollin näkövamman vai-
kutusta opiskeluun ja siinä huomioitavia 
asioita. Opettajilla oli mahdollisuus ker-
toa huolensa ja myös kysellä oman oppi-
aineensa toteuttamistavoista. Infoiskun 
lopuksi Olli, rohkeana nuorena miehenä, 
saapui paikalle, ja tuttu ohjaava opettaja 
haastatteli häntä koulutyöstä ja harrastuk-
sista. Samalla opettajat saivat myös mah-
dollisuuden kysellä Ollilta heitä mietityttä-
vistä asioista. 

JOSKUS TUKIJAKSO  
VOI OLLA TARPEEN

Joissakin tapauksissa ohjauskäynti tai kon-
sultaatio voi olla osa laajempaa palveluko-
konaisuutta, johon voi sisältyä vaikkapa 
tukijakso. Jaksoja järjestetään oppilaille, 
jotka tarvitsevat yleistä tukea vankempaa 
tehostettua tai erityistä tukea. Tavallisesti 
muutaman päivän tai viikon mittainen tu-

kijakso voidaan järjestää joko jonkun Val-
terin toimipisteen yhteydessä toimivassa 
Valteri-koulussa tai oppilaan omassa kou-
lussa. 

Jaksojen tavoitteet ja sisältö määri-
tellään yksilöllisesti yhdessä oman koulun, 
huoltajien sekä mahdollisuuksien mukaan 
myös oppilaan itsensä ja muiden yhteis-
työtahojen kanssa. Jaksojen yleisenä ta-
voitteena on tavallisesti omassa lähikou-
lussa tai jatko-opinnoissa selviytyminen. 
Joskus voidaan päätyä hakemaan koulu-
paikkaa Valteri-koulusta, mutta ensisijai-
nen koulupaikka on kuitenkin aina oppilaan 
kotikunnan koulu. 

Esimerkiksi heikkonäköinen Olli kävi 
Valteri-koulussa seitsemännen luokan tuki-
jaksolla pian uuteen yläkouluun siirtymisen 
jälkeen. Jaksolla varmistettiin muun mu-
assa uuden tietokoneen, ohjelmistojen ja 
sähköisten oppikirjojen käyttöönotto sekä 
harjoitettiin yläkoulun opintotekniikoita. 
Ryhmäjaksolla muiden seitsemännen luo-
kan heikkonäköisten oppilaiden kanssa 
Olli sai jakaa kokemuksiaan ja vapaa-aikaa 

Kuva 3. Ollin tukijaksolla harjoiteltiin muun muassa 

opintotekniikoita. (kuvaaja Laura Pursiainen)
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vertaistensa seurassa. Jaksolta löytyikin 
ystävä, johon voi jatkossa pitää yhteyttä. 
Kun jakson palaute saapui koululle, erityis-
opettaja kävi etenkin ainekohtaiset vinkit 
läpi opettajien kanssa. Palautteen havain-
toihin palattiin myös ohjaavan opettajan 
seuraavalla ohjauskäynnillä yläkouluun. 

OPETUKSEN JA KUNTOUTUKSEN 
SUUNNITTELU EDELLYTTÄÄ  
ARVIOINTIA

Valteri tarjoaa arviointipalveluja asiakkaan 
toimintaedellytysten parantamiseksi, ope-
tus- ja kuntoutussuunnitelmien pohjaksi, 
pedagogisen arvion ja selvityksen tueksi 
tai osana diagnostista selvittelyä. Sen koh-
teena voi olla esimerkiksi lapsen tai nuo-
ren oppiminen, toimintakyky, kehitystaso 
tai käyttäytyminen. 

Arviointi on usein moniammatillista, 
jolloin siihen voivat osallistua vaikkapa eri-
tyisopettaja, psykologi ja puheterapeutti. 
Se tehdään tukijakson aikana tai yksilölli-
sellä arviointikäynnillä tai -jaksolla. Myös 
ohjauskäynnin yhteydessä voidaan tehdä 
jatkoselvittelyille suuntaa antava arviointi. 

Palvelukokonaisuuteen voi liittyä lap-
sille ja nuorille tarkoitettuja kuntoutuspal-
veluja tai heidän kanssaan työskenteleville 
ammattilaisille ohjausta opetuksen ja kun-
toutuksen toteuttamiseen. Kuntoutuksen 
tavoitteena on edistää lapsen tai nuoren 
toimintakykyä ja oppimista. Se voi olla 
joko yksilö- tai ryhmämuotoista. Tällaisia 
kuntoutusmuotoja voivat olla muun muas-
sa sosiaalisten taitojen ryhmät, tukikes-
kustelut tai neuropsykiatrinen valmennus.

Esimerkiksi Ylvan tarkkaavuuden yl-
läpidon pulmat alkoivat yläkoulussa johtaa 
alisuoriutumiseen opinnoissa. Siksi hän 

sai kouluterveydenhuollon kautta kymme-
nen kerran maksusitoumuksen Valterin 
tarjoamaan neuropsykiatriseen valmen-
nukseen. Nepsy-valmentaja järjesti ver-
kostotapaamisen, jossa luotiin tilannekuva 
luokanvalvojan, erityisopettajan, Ylvan ja 
kodin näkökulmasta.

Nepsy-valmentaja tapasi Ylvaa koto-
na puolitoista tuntia kerrallaan. Valmennuk-
selle asetetut tavoitteet perustuivat Ylvan 
vahvuuksiin ja kehittämistehtäviin. Nepsy-
valmennuksen puolivälissä järjestettiin uusi 
verkostopalaveri, jossa täsmennettiin ta-
voitteita ja toiveita. Koululle esitettiin ope-
tusjärjestelyitä, joita olivat muun muassa 
istumapaikan vaihtaminen keskittymisen 
kannalta parempaan paikkaan, toiveet eri-
tyisopettajan kanssa tehtävistä harjoituk-
sista ja oppimisohjelmien käytöstä table-
tilla, lisäaika kokeissa sekä keinot luokan 
yleisen hälinän vähentämiseen.

Lopuksi Ylva ja Nepsy-valmentaja ar-
vioivat tapaamiskertoja ja niiden antia. Val-
mennuksen avulla voitiin tukea koulunkäyn-
tiä, kun oppilaan käyttäytyminen ei ollut 
häiritsevää, vaan hän pikemminkin unohtui 
luokkayhteisöön tarkkaavaisuuden pulman-
sa kanssa. Ylva sai Nepsy-valmennuksesta 
apua sekä omaan toimintaansa että oppi-
misympäristönsä opetusjärjestelyihin. 

YKSILÖLLISET TARPEET  
OHJAAVAT TUEN SUUNNITTELUA

Monenlaisiin kehityksen ongelmiin, vam-
moihin ja sairauksiin liittyy oppimisen ja 
koulunkäynnin pulmia, jotka saattavat 
esiintyä yksin tai yhdessä muiden vaike-
uksien kanssa ja joiden ilmenemismuodot 
vaihtelevat yksilöllisesti. Siksi myös tuen 
tarpeet ovat yksilöllisiä. Vaikeudet ja nii-
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den seuraukset ilmenevät lisäksi eri tavoin 
koulunkäynnin eri vaiheissa ja voivat vähi-
tellen kasautua, jos niihin ei puututa ajois-
sa. Esimerkiksi kielenkehityksen vaikeudet 
muodostavat jo sinänsä hyvin monimuotoi-
sen kirjon eri tavoin painottuneita vaikeuk-
sia, jotka hankaloittavat oppimista. 

Yksi tavallisimmista kielellisiin vaike-
uksiin liittyvistä huolenaiheista koulunaloi-
tusvaiheessa on lukemaan oppimisen vai-
keus. Kun Epun lukutaito ei auennut oman 
koulun keinoin, otettiin yhteyttä Valteriin. 
Siellä erityisopettaja ja neuropsykologi ar-
vioivat Eppua. Arvioinnin perusteella teh-
tiin yhdessä oman koulun kanssa suunni-
telma tuen toteuttamista varten. 

Kouluun annettujen suositusten, vink-
kien ja toimintamallien lisäksi sovittiin en-
simmäisen luokan kertaamisesta ja 30 
tunnin kuntoutusjaksosta, johon kotikunta 
antoi maksusitoumuksen. Eppu sai kun-
toutusta kaksi kertaa viikossa siten, että 
Valterin tuttu työntekijä kävi hänen omalla 
koulullaan. 

Lukutaidon kehitys saatiin näin hy-
vään alkuun, ja harjoittelu kohti sujuvam-
paa lukutaitoa jatkui sen jälkeen oman 
koulun erityisopettajan tukemana. Oppimi-
sen ja koulunkäynnin pulmat eivät ehtineet 
vielä kasautua, kun vaikeuksiin puututtiin 
näinkin ajoissa. Epulle suunniteltiin myös 
uutta arviointia seuraavana syksynä, ja 
opettajalle tarjottiin koulutusta.

KOULUTUSTA JA TYÖNOHJAUSTA 
TARJOTAAN  OPETUSHENKILÖS-
TÖLLE

Valterin ammattihenkilöstölle tarjoamat 
palvelut sisältävät muun muassa koulu-
tusta ja työnohjausta työyhteisölle, työn-
tekijäryhmille tai yksittäisille työntekijöil-
le. Tilauskoulutuksia voidaan suunnitella 
asiakkaiden yksilöllisten toiveiden ja tar-
peiden mukaan. Lisäksi Valterin koulutus-
kalenterissa (www.valteri.fi/koulutus) on 
tarjolla valmiita koulutuskokonaisuuksia, 
joista osa on osallistujille maksuttomia 
Opetushallituksen rahoittamia henkilöstön 
täydennyskoulutuksia. 

Valtakunnalliset, alueelliset, paikalli-
set tai koulukohtaiset koulutukset voivat 
olla pitkäkestoisia koulutus- ja kehittämis-
prosesseja tai tiiviiseen asiasisältöön kes-
kittyviä koulutustilaisuuksia. Prosessimai-
seen toteutukseen voi liittyä konsultaatiota 
tai työnohjausta. Työnohjaus on ulkopuoli-
sen ohjaajan ammatillista tukea, jossa pa-
neudutaan työhön, työyhteisöön ja omaan 
työrooliin liittyviin kysymyksiin sekä yksit-
täisiin asiakas- ja oppilastilanteisiin.

Erään yläkoulun rehtori otti yhteyt-
tä Valterin työnohjaajaan, kun erityisen 
tuen pienluokan opettaja ja ohjaajat koki-
vat työnsä raskaaksi ja pirstaleiseksi. He 
kokivat riittämättömyyden tunteita, vaikka 
yrittivät parhaansa. Työnohjaajan kanssa 
arvioitiin, voisiko työnohjaus auttaa työ-
yhteisöä ja työntekijöitä jaksamaan pa-
remmin. Työntekijät olivat jo yrittäneet rat-
kaista haasteellisia tilanteita keskenään ja 
esimiehen kanssa, mutta keskustelu oli 
juuttunut paikoilleen. Aloituskerralla kes-
kusteltiin voimavaroja lisäävistä ja kuormit-
tavista tekijöistä. Tavoitteeksi määriteltiin 
oman perustehtävän jäsentäminen sekä 
työssä jaksaminen.  Kuva 4. Oppimisvaikeuksiin on puututtava mahdolli-

simman varhain. (kuvaaja Laura Pursiainen)
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Työnohjaukset toteutettiin kerran 
kuukaudessa lukuvuoden ajan. Teema-
alueet nousivat ohjattavien kokemuksis-
ta, jotka yhteisessä työnohjauksellisessa 
vuoropuhelussa eli dialogissa liitettiin teo-
reettiseen tietoon muun muassa amma-
tillisesta vuorovaikutuksesta, muutosten 
kokemuksista sekä pitkäaikaisen stressin 
kehittymisestä. 

Työnohjausta arvioitiin jokaisen ta-
paamisen lopussa sekä prosessin loppu-
essa. Ohjattavat kokivat, että sen myötä 
heidän oli helpompi tunnistaa omia, työs-
sä herääviä tunteitaan, ymmärtää toisen 
tapaa tehdä ja nähdä asioita yhdessä eri 
näkökulmista. He kokivat, että pystyivät 
entistä paremmin luottamaan toinen toi-
siinsa.

 
UUSI TEKNOLOGIA LISÄÄ  
PALVELUJEN  
SAAVUTETTAVUUTTA

Valterin piirissä on kehitelty ja kokeiltu eri-
laisia verkkopalveluita jo useiden vuosi-
en ajan. Niiden kehittämisen tarkoitukse-
na ei ole tietenkään korvata täysin muita 
palvelumuotoja. Uuden teknologian myö-
tä syntyy kuitenkin uusia keinoja ja entis-
tä monipuolisempia mahdollisuuksia tuen 
toteuttamiseen. Ne lisäävät myös entises-
tään palveluiden saavutettavuutta, kun ne 
ovat käytettävissä omalla tietokoneella tai 
mobiililaitteella. 

Eräällä ohjauskäynnillä kuuron oppi-
laan lähikouluun tuli esiin oppilaan oman 
äidinkielen eli viittomakielen opiskelu. Lä-
hiseudulta ei ollut löytynyt siihen pätevää 
opettajaa. Ohjauskäyntipäivän päätteeksi 
pidetyssä palaverissa oppilaan huoltaja 
pohti, voisiko Valteri jotenkin auttaa asias-

sa, ja mietittiin, löytyisikö uudesta teknolo-
giasta ratkaisua asiaan.

Heti seuraavana päivänä ohjaava 
opettaja toi asian esiin omalla työpaikal-
laan Valterissa, jossa päätettiin lähteä 
kokeilemaan aivan uutta palvelumuotoa – 
viittomakielen etäopetusta. Ensin opetus-
ta kokeiltiin pilottihankkeena noin puolen 
vuoden ajan, kun ei vielä tiedetty, miten 
viittomakielen etäopetus onnistuisi, miten 
tekniikka toimisi ja miten oppilas kokisi 
opiskelun tietokoneen ruudun ääressä.

Etäopetuskokeilu sujui kuitenkin hie-
nosti, ja niinpä se vakiintui osaksi Valterin 
palvelutarjontaa. Kuluneena lukuvuonna 
etäoppilaita oli jo kahdeksan, ja kyselyjä 
on tullut myös uusien oppilaiden osalta. 
Opetus tapahtuu Adobe Connect -yhtey-
den kautta, joten osallistuakseen tuntiin 
oppilas tarvitsee vain tietokoneen, toimi-
van nettiyhteyden ja web-kameran. Etä-
opetus on mahdollistanut sekä oman äi-
dinkielen opiskelun että kontakteja muihin 
viittomakielisiin oppilaisiin, jotka ovat mu-
kana samassa etäopetusryhmässä.

Se, että tarvittavia palveluita on saa-
tavana asuinpaikasta riippumatta, on yksi 
koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen 
edellytys. Uuden teknologian tarjoamat 
mahdollisuudet vahvistavat sitä osaltaan, 
mutta monella tavalla muuttuvat toiminta- 
ja oppimisympäristöt edellyttävät muuten-
kin uudenlaisia asiantuntijuuden jakamisen 
tapoja ja kehittämiskumppanuutta eri toi-
mijoiden kesken. Tämä onkin Valterin kes-
keinen kehittämistehtävä valtakunnallisena 
organisaationa.
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OLISITKO HALUKAS KIRJOITTAMAAN 

NMI-BULLETINIIN?

NMI-Bulletin – oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti – julkaisee vertaisarvioinnin läpikäyneitä artik-
keleita ja katsauksia, jotka käsittelevät lasten ja nuorten kehitystä ja oppimista sekä näiden alueiden ongelmia 
ja kuntoutusta. Lehdessä julkaistaan lisäksi erilaisia kokeiluja ja käytännön työtä esitteleviä kuvauksia. Toivot-
tavia ovat myös väitöstilaisuuksien avauspuheenvuorot (lectio praecursoria), juhlapuheet, kriittiset puheenvuorot 
vastineineen, julkaisujen esittelyt ja muut lyhyemmät katsaukset ajankohtaisista oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin 
liittyvistä aiheista. Julkaisukieli on suomi.

Lehden kohderyhmänä ovat opetus-, kasvatus- ja terveysalan ammattilaiset ja tutkijat sekä yhteiskunnalliset 
vaikuttajat. Lehden tavoitteena on yhtäältä palvella kentän toimijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia julkaisemlla 
ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa oppimisen ja oppimisvaikeuksien ajankohtaisesta tutkimuksesta ja 
kentällä toimiviksi todetuista käytänteistä. Toisaalta lehden tavoitteena on julkaista korkeatasoista tutkimusta 
lasten ja nuorten kognitiivisesta kehityksestä, oppimisesta ja oppimisvaikeuksista ja olla yksi Suomen johtavista 
julkaisufoorumeista tällä erityisalueella.

Olisitko halukas tarjoamaan käsikirjoitusta tutkimuksestasi 
tai hyväksi koetusta käytänteestä julkaistavaksi lehdessämme?

Entä olisitko halukas esittelemään kansainvälisillä foorumeilla
julkaisemiasi tutkimustuloksia NMI-Bulletinin uudessa Tutkittu juttu – artikkelityypissä?

NMI-Bulletinin uudessa tutkittu juttu -artikkelityypissä esitellään ja poh-
ditaan kansainvälisten alkuperäisartikkeleiden tutkimushavaintojen 
merkitystä sekä tulosten soveltamismahdollisuuksia käytännön työn 
ja suomalaisten toimintatapojen kannalta. Tämän artikkelimuodon ta-
voitteena on tuoda ajantasainen suomalainen oppimiseen ja oppimis-
vaikeuksiin liittyvä huippututkimus yleistajuisesti palvelemaan ja kehit-
tämään suomalaista yhteiskuntaa ja sen palvelujärjestelmiä.

Lehden uudistetut kirjoittajaohjeet (sekä kaikkia kirjoituksia kosk-
evat ohjeet että eri tekstityyppien tarkemmat ohjeet) löytyvät osoit-
teesta http://bulletin.nmi.fi

Kirjoittajille lähetetään kaksi vapaakappaletta sen lehden numeroa, 
jossa artikkeli on julkaistu. Eripainoksia ei toimiteta eikä kirjoituspalk-
kioita makseta.

Lehden julkaisija Niilo Mäki Instituutti pidättää oikeuden julkaistuihin 
kirjoituksiin. Poikkeustapauksista sovitaan kirjallisesti erikseen. Kai-
kissa epäselvissä kysymyksissä pyydetään kääntymään toimituksen 
puoleen.           

 http://bulletin.nmi.fi         
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