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Kiitokset tähän julkaisuun tuotetusta materiaalista kuuluvat kehittäjäryhmän li-

säksi case-tarinoiden osalta sosiaalityön opiskelija Heidi Kankkoselle ja sosiono-

miopiskelija Marjo Saajolalle sekä toimijoiden roolien kirjoittamisen ja kommen-

toinnin osalta useille työntekijöille eri kunnissa ja hyvinvointikuntayhtymässä. Jul-

kaisun graafisen toteutuksen avusta kiitos Johanna Järvelälle.



 

 

Monialaisen asiantuntijaryhmän työn kehittäminen 

 

LAPE-muutosohjelman aikana, vuosina 2017-2018, kehitettiin monialaista yhteistä työtä niin koulu- kuin per-
hekeskusympäristössä. Yhdeksi kehittämiskohteeksi otettiin monialaisen asiantuntijaryhmän toiminta lapsen 
poissaoloihin liittyen. Lapsen jäädessä pois koulusta ja erityisesti poissaolojen pitkittyessä muodostuu paljon 
yhdyspintoja eri toimijoiden välille ja suhteessa lapseen.  

Kehittämistyön tavoitteena oli opiskeluhuoltolain juurruttaminen, opiskeluhuollon monialaisen asiantuntija-
ryhmän tutuksi tekeminen ja sen työn avaaminen koulun ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Kehittämisen 
avulla haluttiin lisätä lapsen/nuoren ja perheen osallisuutta ja yhteistä työtä eri toimijoiden välillä. Työssä näh-
tiin tarpeelliseksi selkiyttää eri toimijoiden rooleja ja lapsen/nuoren ja perheen toimijuutta monialaisen asian-
tuntijaryhmän prosessissa. Kehittämistyössä korostui myös kohtaamisen ja dialogisuuden merkitys. Osana ke-
hittämistä harjoiteltiin yhteistä keskustelua poissaoloihin liittyen case-työskentelyn avulla. Case-työskentelyä 
tarjottiin myös kuntiin ja menetelmää on käytetty monialaisissa tilaisuuksissa oppimisen apuna.  
 
Kehittämistyön tulokset on koottu tähän julkaisuun, jossa on: 

• Huoneentaulu lapsen hyvästä kohtaamisesta 

• Huoneentaulu opettajan ja vanhemman yhteistyöstä  

• Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisen runko 

• Toimijoiden roolit monialaisessa asiantuntijaryhmässä   

• Hyvä yhteydenotto sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluilmoituksen sisältö 

• Yhteisen monialaisen työn kuvaus – yhteinen työ monialaisessa asiantuntijaryhmässä 

• Case-kertomuksia käytettäväksi yhteisissä verkostoissa 

 
Kehittäjäryhmän kokoonpanoa mietittiin opiskeluhuollon ja oppimisen tuen yhteistyöryhmässä (OOOT), minkä 
jälkeen kunnat saivat ilmoittautua mukaan kehittäjäryhmään nimeämällä siihen edustajansa.  
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Lapsen hyvä kohtaaminen ja yhteistyö kodin kanssa 
 

Kehittämistyön aikana käytiin runsaasti keskustelua lap-

sen ja opettajan välisestä kohtaamisesta ja opettajan ja 

vanhemman yhteistyöstä. Arvostava, lämmin ja toi-

veikas kohtaaminen luovat edellytykset toimivalle yhtei-

selle työlle ja tukiratkaisuille. MAR-kehittäjäryhmä pohti 

kohtaamisen merkitystä lapsen ja perheen osallisuuden 

ja vanhemmuuden tuen näkökulmista. Keskustelua käy-

tiin myös siitä, millaista tukea lapsen lähiympäristö tar-

vitsee kohtaamiseen. Haastavissa tilanteissa vanhempi 

voi tarvita apua oman lapsensa asian tai haasteiden 

kohtaamiseen. Myös opettajalla on oikeus saada työyh-

teisöstään apua ja tukea. Materiaalin pohjalta koottiin 

huoneentaulut lapsen hyvästä kohtaamisesta ja opetta-

jan ja vanhemman yhteistyöstä (liite 1 ja 2). 

Oppilaan ja opettajan välillä kohtaamista sanoitettiin 

lupauksina opettajalta oppilaalle/opiskelijalle.  

Opettajan ja kenen tahansa aikuisen on annettava lap-

selle ja nuorelle kokemus siitä, että hänen koulussa ole-

misensa on iloinen asia. On tärkeää, että oppilas/opis-

kelija kokee olevansa arvokas ja kuuluvansa joukkoon. 

Jokainen haluaa tulla huomatuksi ja muistetuksi. Haas-

tavampina hetkinä mieleen on palautettava myös 

myönteiset asiat. Empaattinen kuvailu auttaa näkemään 

lapsen myönteisesti, mutta se auttaa myös aikuista jak-

samaan, jos omat tunteet painavat päälle. Ammatti-

minä ottaa tarvittaessa kolhut vastaan. Opettajan on 

tärkeä saada tukea työparilta tai samanaikaisopetuk-

sesta, koska kohdattavia on paljon. Tarvitaan myös kou-

lutusta ja tukea kohtaamistilanteisiin. Lapsen huomaa-

miseen kuuluu hyvän huomaaminen, mutta myös läsnä-

olojen seuraaminen ja poissaolojen merkitseminen. 

Lapselta on kysyttävä ”mitä sinulle kuuluu” ja on tär-

keää kuulla myös vastaus tai se, ettei sitä tule. Anna lap-

selle aikaa, kysy uudestaan, äläkä luovuta. Vie lapsen tai 

nuoren asiaa eteenpäin. 

Kun lapsesta tai nuoresta herää huoli, on tärkeää jutella 

hänen kanssaan ja olla avoimesti yhteydessä kotiin. 

Asiat, jotka näkyvät lapsessa ja nuoressa, täytyy ottaa 

puheeksi. On hyvä sanoa lapselle ja vanhemmalle, että 

mietitään yhdessä. Opettaja tukee vanhempaa lapsen 

kohtaamisessa parhaiten olemalla rauhallinen, löytä-

mällä myönteisiä asioita ja toiveikkuutta. Ne siirtyvät 

vanhemmalle. Vaitiolovelvollisuus voi sitoa opettajaa 

joissain lapsen tai nuoren luottamuksella kertomissa 

asioissa. Silloin on tärkeää tukeutua 

opiskeluhuoltopalveluihin, ne ovat opettajankin tukena. 

Yksi ei tarvitse jäädä miettimään. Opettaja voi myös oh-

jata ja saattaa lapsen tai nuoren opiskeluhuoltopalvelui-

hin tarvittaessa.  

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä sanoitettiin opetta-

jan lupauksina suhteessa vanhempiin 

Ratkaisukeskeinen ajattelu toimii arjessa: tehdään lisää 

sitä, mikä toimii ja vähemmän sitä, mikä ei toimi. Se, 

että on avoimesti yhteydessä vanhempien kanssa ja voi 

keskustella asioista, osoittaa arvostusta vanhempia koh-

taan. On tärkeää myös alusta asti pitää sellainen linja, 

ettei kenestäkään puhuta arvostellen. Se on tärkeää 

lapsen kannalta. Lapsen on vaikea olla tilanteissa, joissa 

toisista ei puhuta asiallisesti. Opettajan on huomioitava 

paitsi molemmat vanhemmat ja mahdolliset erilliset ko-

dit myös lapsen näkemyksen siitä kehen läheiseen olisi 

lapsen mielestä parempi olla ensiksi yhteydessä. On 

hyvä, että tiedottamisesta on sovittu vaikka Wilman 

kautta. Kun on puututtava tai tiedotettava tehokkaam-

min, yhteydenottotavoista on sovittava erikseen. 

Vanhemmuutta tuetaan 

vanhempainvarteissa, -

illoissa ja yhteydenpi-

dolla. On tärkeää, että 

koulun sisäinen tiimityö 

on vanhemmuutta ar-

vostavaa ja jokainen on 

mukana rakentamassa 

tukea. Luottamusta lisää 

se, että tehdään sopi-

muksia ja toimitaan läpinäkyvästi. Wilmaa tulee käyttää 

niin, että vanhemmuus vahvistuu: annettavan tuntipa-

lauteen pitää olla monipuolista ja antaa vanhemmille 

mahdollisuuksia kuulla lapsesta myös myönteisiä asi-

oita. Sitä kautta myönteiset asiat kulkeutuvat myös lap-

selle ja vanhempi jaksaa ohjata lasta myönteiseen suun-

taan. Opettaja voi ohjata vanhempia tuen piiriin helpot-

tamalla yhteydenottoa tai järjestämällä yhteisen tapaa-

misen.  

On tärkeää, että opettaja uskaltaa kysyä vanhemmilta, 

onko perheen apuna muita toimijoita. Apu ja tuki ovat 

hyviä asioita. Omalta osaltaan opettaja huolehtii siitä, 

että aikuiset välittävät tietoa keskenään, eikä lapsi 

joudu tiedottajan rooliin. 



 

 

Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaaminen 
 

Hyvä monialainen tapaaminen on valmisteltu etukäteen 

ja jokainen osallistuja tietää roolinsa. Vuorovaikutus 

paikallaolijoiden välillä syntyy kuitenkin aina kussakin 

ainutlaatuisessa hetkessä. Monialaisessa asiantuntija-

ryhmässä on mahdollisuus hyödyntää monialaisesti ke-

rättävää tietoa tarjottavien tukitoimien pohjaksi. Tietoa 

voidaan saada keskusteluista, dokumenteista, tutkimuk-

sista, selvityksistä, arvioista ja kartoituksista.  

Asiantuntijaryhmän vastuuhenkilön on kirjattava ryh-

män toimintatavoitteiden kannalta välttämättömät 

opiskelijaa koskevat tiedot opiskeluhuoltokertomuk-

seen. Myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet voivat 

tehdä tällaisia kirjauksia salassapitovelvoitteiden estä-

mättä. 

Tärkeitä näkökulmia ovat mm. seuraavat: 

1. Kohtaaminen 
 

• kiireetön ja hyvä tila 

• lämmin kättely 

• hyvä ilmapiiri 

2. Paikallaolijoiden esittely ja 
tapaamisen aikataulu 
 

• roolit ja tehtävät 

• vastuuhenkilön sopiminen 

• opiskeluhuoltokertomuksen raken-
teen läpikäyminen 

• aikataulu 

3. Lapsen asian esittely 
 

• se, jolla huoli herännyt, esitte-
lee lyhyesti, miksi ollaan koolla 

• lapsen ja vanhempien ajatuk-
set, kuulluksi tuleminen 

4. Arviointi ja tieto 
 

• eri toimijat, vanhemmat ja lapsi kertovat hyvin sujuvista asioista ja 
voimavaroista sekä asioista, joihin toivoisivat ratkaisuja – ollaan yh-
dessä lapsen asian äärellä 

• olemassa oleva tieto jaetaan osallistujien kesken 

• mietitään, tehdäänkö yhteenveto ulkopuoliselle taholle, vai onko pai-
kalla kuulemassa ja osallistumassa 

• eri kartoitukset kootaan ja mahdollisista uusista sovitaan – järkevä 
kokonaisuus 

5. Toimenpiteet ja sopimukset 
 

• miten jatketaan 

• kuka tekee mitäkin, miten tehtäviä voi-
daan jakaa yhdessä tehtäväksi 

• koska kokoonnutaan uudestaan 

• miten seurataan 

6. Päättäminen 
 

• toiveikkuus ja luottamus 

Parhaimmillaan monialainen asiantuntijaryhmä on mo-

niääninen, terapeuttinen verkostokokous, jossa toteu-

tuu yhdessä tietäminen ja jokaisen jäsenen kuulluksi tu-

leminen. Kaikkien tehtävänä on varmistaa erityisesti 

lapsen tai nuoren kuulluksi tuleminen. Parhaimmillaan 

monialaisessa asiantuntijaryhmässä toteutuu paitsi 

arviointi, myös hoidollisuus ja terapeuttisuus. Myöntei-

sen ajattelun ylläpitäminen on jokaisen ammattilaisen 

vastuulla ja jokainen jäsen voi tuoda omaa osaamistaan 

esimerkiksi verkostotyöhön, vanhemmuuden tukemi-

seen tai auttamistyöhön liittyen, riippumatta ammatti-

nimikkeestä.  

 

 

 



 

 

Yhteisen monialaisen työn kuvaus
 

Lapsella on monta kasvu- ja toimintaympäristöä, joissa 
hän elää ja viettää arkeaan: koulu, päiväkoti ja koti, tai 
muu asuinpaikka. Mutta lapsi elää myös suhteessa it-
seensä ja toisiin: vanhempiinsa, opettajiinsa, kavereihin 
ja työntekijöihin. Eri toimijoiden ja kasvuympäristöjen 
ymmärrystä tarvitaan, kun lasta autetaan kokonaisval-
taisesti. Näissä ympäristöissä lapsesta on merkittävää 
tietoa ja tuntemusta, ja näissä ympäristöissä lasta on 
myös oleellista tukea. Monialainen asiantuntijaryhmä 
tekee esiopetus-, koulu- ja oppilaitosympäristössä mo-
nialaista arviointia yhdessä lapsen ja hänen perheensä 
kanssa ja suunnittelee annettavaa tukea.  

Koulussa työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. 
Jokaisella koululla on ihmisen fyysisen, psyykkisen ja so-
siaalisen hyvinvoinnin sekä oppimisen asiantuntijoita 
töissä ja heillä puolestaan tieto konsultaatiomahdolli-
suuksista, silloin kun oma asiantuntemus ei riitä. Jokai-
sen opettajan ei tarvitse tietää nuorisopsykiatrian tai 
perheneuvolan toimintaperiaatteita tai tuntea sosiaali-
huoltolain ja lastensuojelulain eroavaisuuksia, opiskelu-
huoltopalvelujen työntekijät tuntevat. Tärkeää on luot-
tamus ja osaamisen jakaminen: monialainen osaaminen 
on kouluyhteisön yhteistä omaisuutta. 

Monialainen asiantuntijaryhmään voi osallistua myös 
koulun ulkopuolisia tahoja. Yhteinen ajatus on, että so-
siaali- ja terveyspalveluissa tehtävää arviointia on teh-
tävä yhdessä kasvuympäristöjen kanssa. Myös suunni-
telmia tuesta pitää tehdä yhdessä. Päivähoidon, esiope-
tuksen ja koulun arkiset tukikeinot helpottavat osaltaan 
tilannetta nopeasti ja tilanteen paheneminen voidaan 
ehkäistä. Välillä muutakin tukea tarvitaan. Poissaolojen 
juurisyyt on esimerkiksi tärkeää selvittää monialaisesti 
yhdessä ja kohdentaa konkreettista apua nopeasti.  
Mahdolliset kartoitukset on tärkeää koota yhteen ja uu-
sista sopia, jos tarpeen. Kun mietitään yhdessä, mikä on 
lapsen asian kannalta järkevää, lapsen ja perheen ei tar-
vitse selittää asioita useissa paikoissa peräkkäin. Yh-
teistä työtä on tehtävä esimerkiksi silloin, kun koko 
perhe on tuen tarpeessa tai kun lapsi tai nuori tarvitsee 
vankempaa psyykkistä tukea. Näissä tilanteissa on oleel-
lista, että tietoa välitetään eteenpäin ja lapsen tai nuo-
ren tukemista jatketaan koulussa niillä keinoilla, jotka 
arjessa on käytettävissä.  

Olennaista on sopia siitä, miten jatketaan: kuka tekee 
mitäkin ja miten asioita voidaan jakaa yhdessä tehtä-
väksi. Jotta voidaan varmistua siitä, että lapsen asiassa 
edetään, on sovittava myös seurannasta ja siitä, koska 
kokoonnutaan uudestaan. Osallistujilla pitää olla 

luottamusta siihen, että yhdessä sovitut asiat auttavat 
lasta. Lapsen ja perheen pitää voida lähteä neuvotte-
lusta tuntien, että heitä on kuultu ja että asiat menevät 
oikeaan suuntaan. 

Konsultointi ja osallistuminen asiantuntijaryhmään on 
aina tapauskohtaista. Opiskeluhuoltolain mukaan lap-
sen asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia henkilöitä, 
opiskeluhuollon yhteistyötahoja sekä läheisiä hänen yk-
silöidyllä kirjallisella suostumuksellaan. Huoltaja tai muu 
laillinen edustaja voi antaa siihen suostumuksen hänen 
sijastaan, jos lapsella ei ole edellytyksiä arvioida itsenäi-
sesti asian merkitystä. Lapsen oikeuksia pitää aina kun-
nioittaa ja edistää.  

Nuoret ja kokemusasiantuntijanuoret kertovat, että 
heille on tärkeää tietää, mitä yhdessä puhutaan ja millä 
sanoilla. Omien ajatusten kertomisen harjoittelu tai 
neuvottelun pohtiminen ennakkoon lisää luottamusta ja 
varmistaa sen, että nuoren ajatukset tulevat kuulluksi. 
Tarvittaessa vaikka toisen suulla. Vuorovaikutus paikal-
laolijoiden välillä syntyy kuitenkin aina kussakin ainut-
laatuisessa hetkessä. 

Kohtaaminen, konsultointi, kokonaisuuden huomioimi-
nen ja yhteinen työ ja nousivat yhteiseen keskusteluun 
case-kiertueella sekä kehittäjäryhmän työssä. Paljon pu-
huttiin ennaltaehkäisevästä työstä ja varhaisesta tuesta. 
Kokemusasiantuntijanuoret puhuivat paljon kohtaami-
sesta, ajan antamisesta ja vakavasti ottamisesta sekä 
koko perheen vuorovaikutuksen tukemisesta. Tärkeäksi 
nousi myös konkreettisen avun ja tuen merkitys. Mitä 
voimme konkreettisesti koulussa tehdä, entä vaikka so-
siaalipalveluissa tai psykososiaalisella puolella?  

 

 

 

Eri toimijoiden rooleja suhteessa asiantuntijaryhmään 

on kuvattu seuraavaksi. 

 

 



 

 

Toimijoiden roolit monialaisessa asiantuntijaryhmässä   
 

OPPILAS/OPISKELIJA 

Olen mukana monialaisessa asiantuntijaryhmässä, 
koska siellä käsitellään minun asioitani. Asiantuntijat 
eivät voi käsitellä asioitani ilman minua. Olen valmis-
tautunut palaveriin miettimällä, mitä tahdon sanoa. 
Tarvittaessa pyrin rauhoittumaan itselleni sopivalla 
tavalla. Voin myös tarvita apua aikuisilta itseluotta-
muksen ja rohkeuden keräämiseen ennen palaveria. 

Olen kertomassa omia ajatuksiani, mielipiteitäni, ko-
kemuksiani ja ehdotuksiani monialaisessa asiantunti-
jaryhmässä. Tarvittaessa minulla on joku minulle tär-
keä henkilö auttamassa asioiden kertomisessa. On 
tärkeää, että paikalla on minulle joku merkitykselli-
nen ihminen. On hyvä, että asiantuntijat pystyvät tul-
kitsemaan ilmeitäni ja eleitäni, jos en pysty jostain 
syystä tuottamaan sanallisesti asiaani. 

Minun täytyy olla sitoutunut ja valmis vastaanotta-
maan apua, mutta minua täytyy tukea, vaikken vielä 
olisikaan valmis. On tärkeää, että minulle annetaan 
mahdollisuus kertoa omista asioistani omalla tyylil-
läni. Voin tarvita tähän aikaa, joten annathan minun 
rauhassa miettiä mitä haluan sanoa ilman kiireen tun-
tua. 

VANHEMPI TAI HUOLTAJA 

Olen mukana monialaisessa asiantuntijaryhmässä lap-
sen kotiarjen asiantuntijana ja usein myös tukijana. 
Olen kertomassa omia ajatuksiani, mielipiteitäni, ko-
kemuksiani ja ehdotuksiani monialaisessa asiantunti-
jaryhmässä. Usein haluan myös vastauksia asioihin, 
jotka mietityttävät. 

Minulle on helpompaa tulla neuvotteluun, jos olen 
voinut käydä jonkun kanssa asiaa jo etukäteen läpi ja 
miettiä, mitä itse haluaisin tuoda esiin tai kysyä. On 
tärkeää, että neuvottelussa mietitään sekä vahvuuk-
sia että tuen tarpeita rauhassa.  

Minun täytyy olla sitoutunut ja valmis toimimaan yh-
dessä lapsen parhaaksi. Joskus voin tarvita siihen 
apua, joten on tärkeää, että myös minulta kysytään, 
miten jaksan ja tarvitsenko jotain. Konkreettisen avun 
ja tuen järjestäminen on tärkeää. 

LUOKANOPETTAJA/LUOKANVALVOJA 

Luokanopettajana olen monialaisessa asiantuntija-
ryhmässä yleensä tutuin henkilö kaikille: oppilaan 
kanssa teen työtä päivittäin ja vanhempien kanssa on 
pidetty yhteyttä ennen palaverin pitämistä. Usein pa-
laverin kokoon kutsuminen on päätetty yhdessä 

vanhempien kanssa tai siitä on ainakin vanhempien 
kanssa puhuttu. Vanhemmat toisinaan pyytävät 
päästä puhumaan oppilaan asioissa koulun muille asi-
antuntijoille tai luokanopettajana minulla on ollut op-
pilaasta huoli, jonka olen halunnut viedä eteenpäin. 
Tapaamisessa pyrin aina huomioimaan oppilaan ja 
vanhemmat tuttuna aikuisena, koska muita asiantun-
tijoita vanhemmat tapaavat harvemmin. Luokanopet-
tajalta kysytään usein, miten koulussa menee ja toi-
saalta yhteenvetoa tai syytä niihin asioihin, minkä 
vuoksi palaveriin ollaan kokoonnuttu. Kerron oppi-
laan koulunkäynnistä hyvin sujuvat asiat, oppilaan 
vahvuudet sekä tuen tarpeet eli syyt palaverin pitämi-
seen. Tärkeää on muistaa kertoa, miten oppilasta on 
jo luokassa tuettu ja millaisesta tuesta hän hyötyy. 
Teen yhteistyötä erityisopettajan ja muiden ammatti-
laisten kanssa. Työhöni liittyy myös pedagogisten 
asiakirjojen tekemistä.  

Luokanvalvojana tehtäväni monialaisessa asiantunti-
jaryhmässä ovat hyvin samankaltaiset luokanopetta-
jan rooliin nähden. Olen usein kokouksen koollekut-
sujana, mutta jos huoli oppilaastani on syntynyt jolle-
kin muulle ammattilaiselle, tulen kokoukseen kutsut-
tuna. Aineenopettajajärjestelmässä työ on koordi-
noivampaa. Kokoan oppilaan opintoihin liittyvät asiat 
yhteen: suoritukset, suoritusten puuttuminen, poissa-
olot, koesuoritukset, muut Wilma-merkinnät ja mah-
dolliset tiedossani olevat lausunnot sekä pedagogiset 
asiakirjat. Ennen tapaamista kokoan vielä opettajilta 
ajatuksia sen hetkisestä huolesta ja vahvuuksista kou-
lunkäynnissä. Kerron monialaisen asiantuntijaryhmän 
tai pedagogisen palaverin aluksi oppilaan tilanteesta 
kokonaisvaltaisesti. 

Lapsen asioissa päästään eteenpäin sujuvimmin, kun 
vanhemmat ja opettaja ovat aidosti yhteistyössä lap-
sen koulunkäyntiä koskevissa asioissa. Parhaaseen tu-
lokseen monialaisessa asiantuntijaryhmässä pääs-
tään, jos vanhemmat ja opettaja ovat jo etukäteen 
keskustelleet oppilaan koulutyöstä ja ovat molemmat 
tietoisia siitä minkälaisia haasteita lapsella mahdolli-
sesti on. Palavereissa pyrin kysymään muilta asian-
tuntijoilta selkeitä ja konkreettisia ehdotuksia siitä, 
miten jatketaan. Luokanopettajan työ lapsen kanssa 
arjessa jatkuu, vaikka monet tukitoimenpiteet käyn-
nistyvät hitaasti. Tieto siitä, että lapselle on järjesty-
mässä muukin tarvittava tuki, on tärkeä. Konkreetti-
silla arjen keinoilla ja vinkeillä lapsen tilannetta voi-
daan auttaa sitä odotettaessa. 

 



 

 

PSYKOLOGI 

Minut kutsutaan monialaiseen asiantuntijaryhmään 
yleensä lapsen ja nuoren kehityksen, oppimisen ja 
mielenterveyden asiantuntijana. Voin olla mukana 
pohtimassa, voisiko pulmien taustalla olla oppimisvai-
keutta tai mielialapulmaa ja arvioida myös sitä, onko 
lapsen tai nuoren oireilu kehitykseen kuuluvaa ja iän 
mukaista. Tarvittaessa teen oppimisvaikeuksien, eri-
laisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilan-
teen arviointia tai tarjoan tukikeskustelukäyntejä. Li-
säksi suunnittelen tukitoimia yhteistyössä muiden 
kanssa. Asiantuntemukseeni kuuluu palvelujärjestel-
män tuntemus ja mahdollisuus suositella jatkotutki-
muksia tai hoitoa. Osallistun pedagogisen tuen asia-
kirjojen laadintaan.  

Koulupsykologi on mukana koulun yhteisöllisessä 
työssä ja tuntee koulun toimintakulttuurin ja mahdol-
lisuudet edistää oppilaan hyvinvointia yhteisöllisen 
oppilashuollon keinoin. Joskus pulma voi liittyä ryh-
män toimintaan tai lapsen ja aikuisten välisiin vuoro-
vaikutuspulmiin, jolloin sosiaalipsykologisesta osaa-
misesta voi olla apua. Tarjoan myös ohjausta ja ha-
vainnointia luokkatilanteissa, konsultaatiota ja muuta 
epäsuoraa tukea oppilaan lähellä oleville. 

KOULUKURAATTORI 

Olen kutsuttuna monialaiseen asiantuntijaryhmään, 
kun lapsen/nuoren asiassa kaivataan koulun sosiaali-
työn näkemystä. Oppilas saattaa olla jo asiakkuudes-
sani yksilötapaamisten kautta. Voin olla myös ko-
kouksen koollekutsujana asiakkaani asiassa.  

Tehtäviäni asiantuntijaryhmässä ovat laaja-alainen ti-
lanteen arviointi huomioiden myös vanhemmat ja 
mahdolliset muut läheiset, erilaisten näkökulmien 
esilletuominen, tarvittavan tuen arviointi lapsen ja 
perheen näkökulmasta ja palveluohjaus.  

Tehtäväni on lähinnä lapsen ajatusten ja näkemysten 
selvittäminen pulmana olevaan asiaan liittyen, esim. 
pyrkimys selvittää mistä koulumotivaation puute tai 
poissaolot johtuvat. Teen perheen voimavarojen ja 
tukitoimien riittävyyden arviointia sekä sosiaalisia sel-
vityksiä (kartoitus: koti, koulu, vapaa-aika, ystävät). 
Asiakastyöhöni kuuluvat lapsen yksilötapaamiset ja 
tukikäynnit, vanhempien tuki; tapaamiset tai puhelut, 
lapsen ja vanhempien yhteiset tapaamiset, ryhmä-
muotoinen toiminta ja ohjaus muihin palveluihin. 

TERVEYDENHOITAJA 

Olen usein kutsuttuna monialaiseen asiantuntijaryh-
mään, kun lapsen/nuoren asiassa kaivataan tervey-
denhuollon näkemystä. Voin olla myös kokouksen 
koollekutsujana. Terveydenhoitajana minulla on laaja 

kokonaiskuva lapsen/nuoren kasvusta ja kehityksestä 
varhaislapsuudesta alkaen sekä tietoa perheen voi-
mavaroista ja mahdollisista tuen tarpeista. Minulla on 
myös tietoa koulupolusta ja käytössä olevista tukitoi-
mista sekä aiemmin käytössä olleista tukitoimista.  

Voin tavata oppilaan ja hänen perheensä ennen mo-
nialaista asiantuntijaryhmää tai sen jälkeen perheen 
tarpeen mukaan. Työssäni teen määräaikaisia ja laa-
joja terveystarkastuksia, luokkayhteenvetoja, lähet-
teitä ja ohjauksia palveluihin. Käytän työssäni erilaisia 
lomakkeita ja mittareita. Näiden kautta voin tuoda 
asiantuntemustani monialaisen asiantuntijaryhmän 
käyttöön. Arvioin myös, onko tarvetta koululääkäri-
palveluille vai ohjautuuko oppilas johonkin muualle 
jatkotutkimuksiin.  

KOULULÄÄKÄRI 

Osallistun lääketieteellisenä asiantuntijana monialai-
seen asiantuntijaryhmään tarvittaessa. Voimme 
koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta myös kutsua 
koolle asiantuntijaryhmän. Toimin terveydenhoitajan 
työparina.  

Tehtäväni jakautuvat yhden oppilaan/opiskelijan asi-
aan liittyvään yksilökohtaiseen työhön, oppilaitoksen 
yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön sekä erilaisiin 
suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin. Yksilö-
kohtaiseen työhön kuuluu jokaisen oppilaan/opiskeli-
jan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehi-
tyksen edistäminen ja seuranta. Teen yhdessä koulu-
terveydenhoitajan kanssa laajat terveystarkastukset 
peruskoulun 1., 5. ja 8. luokilla. Arvioin myös jatkotut-
kimusten tai hoidon tarvetta. 

OPINTO-OHJAAJA/OPPILAANOHJAAJA 

Olen kutsuttuna monialaiseen asiantuntijaryhmään, 
kun nuoren asioissa tarvitaan opintojen ohjausta. 
Voin olla myös kokouksen koollekutsujana oman op-
pilaani/opiskelijani asiassa. Mukanaoloni on oleellista 
erityisesti opintojen päättövaiheessa olevien nuorten 
kohdalla. Kun olen vastuuhenkilönä, kokoan opintoi-
hin liittyviä asioita yhteen: suoritukset, suoritusten 
puuttuminen, poissaolot, muut Wilma-merkinnät ja 
tarvittaessa muuta opintojen seuraamisen kannalta 
olennaista. On tärkeää saada ajankohtainen kuva op-
pilaan koulunkäynnin sujumisesta ja myös vahvuuk-
sista. Kerron monialaisen asiantuntijaryhmän tai pe-
dagogisen palaverin aluksi oppilaan tilanteesta koko-
naisvaltaisesti. Voin olla läsnä myös kannattelijan tai 
tukijan roolissa tai koska asiantuntemustani ja apuani 
kaivataan tilanteessa. 

Tarjoan yksilöohjausta, opiskelutekniikan ohjausta, 
opintojen suorittamisen suunnittelua, koejärjestelyjä 
ja tukiopetusjärjestelyjä. Mietin yksilöllisiä ratkaisuja 



 

 

esim. opintojen suorittamiseen tai lukujärjestykseen. 
Järjestän oppimisen tukea tarvittaessa. Ohjaan oppi-
laita opiskeluhuoltopalveluihin. 

ERITYISOPETTAJA  

Olen mukana monialaisessa asiantuntijaryhmässä op-
pimisen ja kasvun tuen asiantuntijana. Laaja-alaisena 
erityisopettajana olen usein mukana, kun oppilaalla 
on tilapäisiä tai pidempiaikaisia haasteita koulunkäyn-
nin sujumisessa ja niistä johtuvia oppimisen tuen tar-
peita. Pyrin löytämään oppilaan vahvuudet oppijana 
ja tukemaan hänen voimavarojaan. 

Arvioin opiskelun sujumista ja edistymistä. Tutustun 
oppilaan tukipolkuun ja lausuntoihin ennen palaveria. 
Sovimme erityisopetuksen käytännöistä, pedagogis-
ten asiakirjojen tekemisestä ja tuen lisäämisestä tai 
työtavoista pedagogisissa palavereissa.  

Annan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea oppilaalle 
yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Kon-
sultoin luokan-/aineenopettajia tuen tarpeesta ja 
tuen antamisen muodoista. Opettajat voivat konsul-
toida esim. erityisopetuksen lisätuesta, kun oppilaalla 
on ollut paljon poissaoloja. Olen mukana miettimässä 
oppimiseen liittyviä haasteita ja esim. koulupsykolo-
gin tutkimustarvetta tai pienryhmään siirtymistä/kou-
lupolkua.  

REHTORI/APULAISREHTORI 

Rehtorina teen tarvittavia päätöksiä asiantuntijaryh-
män näkemysten pohjalta. Osallistun monialaiseen 
asiantuntijaryhmään tarvittaessa. Pienissä kouluissa 
rehtori tekee yleensä myös luokanopettajan työtä tai 
opettaa muuten, ja on toisessa roolissa paikalla. Mi-
nun on tärkeää olla tietoinen oppilaiden ja ryhmien 
tarpeista voidakseni huolehtia tarvittavista resurs-
seista. Vastaan myös opiskeluhuollon lainmukaisuu-
desta. 

KOULUNKÄYNNINOHJAAJA/AVUSTAJA 

Olen usein kutsuttuna moniammatilliseen asiantunti-
jaryhmään opettajan työparina ja oppilaan kanssa 
työskentelevänä aikuisena. Kyseessä voi olla oppilas, 
jonka mukana kuljen muidenkin opettajien tunneilla. 
Voin antaa tietoa ohjaamisen ja avustamisen tar-
peesta käytännön tasolla eri oppiaineissa, siirtymäti-
lanteissa, välitunneilla, ruokailussa yms. tilanteissa, 
joissa luokan oma opettaja ei välttämättä ole paikalla.  

Pääsääntöisesti opettaja johtaa palaveria ja minä täy-
dennän roolistani käsin, jos on tarvetta. Näkökul-
maani on usein myös kysytty ja pidetty hyvin tär-
keänä. Monialainen tapaamisen on tärkeä itselleni-
kin: saan ajankohtaista tietoa ja työkaluja oppilaan 

kanssa työskentelyyn. Yhteisten tavoitteiden ja suun-
nitelmien tietäminen helpottavat myös oppilaan ar-
jen tukea. 

KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄ 

Voin olla mukana monialaisessa asiantuntijaryhmässä 
nuorisotyön ja ryhmädynamiikan asiantuntijana. Huo-
mioin ongelmat, mutta keskityn pääasiassa positiivi-
siin asioihin, nuoren vahvuuksiin ja nuoria yhdistäviin 
vuorovaikutustilanteisiin. Huolehdin siitä, että nuori 
on asioiden keskiössä, nuoren omat kokemukset ja 
mielipiteet kuullaan, ja ne painavat päätöksiä teh-
dessä. 

Monesti nuori on jo entuudestaan tuttu esimerkiksi 
välituntitoiminnan tai luokissa tehtävän työn kautta, 
ja minulla on jo jonkinlainen kontakti nuoreen ja tie-
toisuus hänen asioistaan. Olen mukana myös silloin, 
jos katsotaan että nuori voisi hyötyä kontaktista kou-
lunuorisotyöntekijään. Voin esimerkiksi tukea nuorta 
välituntitilanteissa, ohjata harrastuksiin, järjestää ryh-
mätoimintaa tai tavata nuorta yksilöllisesti. 

ASIAKASOHJAUKSEN SOSIAALITYÖNTE-
KIJÄ TAI SOSIAALIOHJAAJA 

Osallistun sovitusti monialaisiin asiantuntijaryhmiin 
sosiaalityön edustajana. Annan mielelläni konsultaa-
tioapua yhteistyökumppaneille erilaisissa asioissa. So-
siaalityöntekijänä teen palvelutarpeen arviointeja yh-
dessä työparin kanssa. Suunnitelmallisen sosiaalihuol-
tolain mukaisen asiakkuuden aikana toimin omatyön-
tekijänä tai omatyöntekijän työparina. Kumpikin ta-
pahtuu asiakasohjauksessa. 

Palvelutarpeen arviointi tulee vireille lastensuojeluil-
moituksesta, yhteydenotosta tai hakemuksesta ja 
kestää max.  90 vrk ilmoituksen saapumisesta. Kiireel-
linen arvio tehdään ensin, 7 arkipäivän aikana. Palve-
lutarpeen arvioinnin aikana selvitän lapsen ja per-
heen tuen tarvetta erilaisin tavoin ja osallistun tar-
peen mukaan lapsen asioissa erilaisiin monialaisiin 
verkostoihin. Jos lapsen asiakkuus palvelutarpeen ar-
vioinnin jälkeen jatkuu suunnitelmallisessa sosiaali-
työssä, teen päätöksiä sosiaalihuollon palveluista ja 
pyrin tukemaan perhettä yhteistyössä koulun, päivä-
kodin, neuvolan, perheneuvolan ja perheen eri hoito-
tahojen kanssa. 

Sosiaaliohjaaja toimii työparinani arvioinnin aikana ja 
tapaamme lasta ja vanhempia yhdessä ja erikseen. 
Omatyöntekijänä toimii joko sosiaaliohjaaja tai minä, 
siinä tapauksessa, jos lapsen sosiaalihuoltolain mukai-
nen asiakkuus jatkuu. Sosiaalihuoltolain mukaista tu-
kea ovat mm. sosiaalityö, sosiaaliohjaus, perhetyö, lä-
hityö, tukiperhe ja tukihenkilö.  



 

 

Jos yhteistyökumppanille on epäselvää asiakkaan 
tuen tarve, tulemme pyydettäessä tekemään arviota 
yhdessä asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa. 
Näissä tapauksissa sovitaan siitä, kuka virallisen yh-
teydenoton tekee. Tämä ei kuitenkaan poista työnte-
kijän vastuuta tehdä lastensuojeluilmoitusta, kun hä-
nelle on noussut huoli asiakkaan asiassa tai hän on 
todennut tuen tarpeen. 

LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijänä voin olla kutsut-
tuna mukana monialaisessa asiantuntijaryhmässä, mi-
käli lapsi on asiakkaana lastensuojelun avo- tai sijais-
huollossa. Voin osallistua myös puhelimitse kaiutti-
men välityksellä asiantuntijaryhmään. Avohuollon si-
joituksissa huoltajilla on vastuu lapsen kouluun liitty-
vistä päivittäisistä asioista sekä päätöksistä ja sosiaali-
työntekijänä toimin yhteistyössä huoltajien kanssa ja 
osallistun tarpeen mukaan lapsen yksilöllinen tilanne 
huomioiden lapsen koulunkäynnin arviointiin ja tuen 
suunnitteluun. Huostaan otetun lapsen kohdalla lap-
sen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä toimin 
huoltajien ohella lapsen laillisena edustajana ja tällöin 
yhteistyö koulun kanssa on usein tiiviimpää. Tarvitta-
essa kirjoitan lausuntoja. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työparina työsken-
telee toisinaan sosiaaliohjaaja, joka toimii perheen 
vanhempien työntekijänä ja pohtii heidän kanssaan 
arjen eri osa-alueita. Perheessä voi työskennellä 
myös esim. perhetyöntekijä, joka työskentelee koko 
perheen kanssa muutoksen aikaansaamiseksi. Perhe-
työntekijän työskentely kohdistuu useisiin perheen 
elämänalueen haasteisiin, joista koulunkäynnin tuke-
minen voi olla yksi osa-alue. Perhetyöntekijä voi olla 
tukena myös lapsen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa 
kuten koulumatkoilla, kouluun lähdössä tai kotitehtä-
vissä. Perhetyöntekijöillä on usein paljon arvokasta 
tietoa perheen arjen sujumisesta, jota voi hyödyntää 
lapsen tilannetta suunniteltaessa. Kaikki tehty asia-
kastyö dokumentoidaan.  

Lastensuojelun tukitoimia ovat mm. sosiaalityö, sosi-
aaliohjaus, taloudellinen tuki, tehostettu perhetyö, 
tukiperhe, tukihenkilö, perhekuntoutus, avohuollon 
sijoitus, sekä huostaan otetun lapsen kohdalla mm. 
kodin ulkopuolinen sijoitus, taloudellinen tuki, tuki-
henkilö, tukiperhe, perhekuntoutus sekä sosiaalioh-
jaus. 

PERHENEUVOLAN PSYKOLOGI  

Voin olla kutsuttuna paikalla opiskeluhuollon monia-
laisessa asiantuntijaryhmässä, jos lapsella/nuorella on 
asiakassuhde perheneuvolassa. Tehtävänäni on yh-
teistyössä asiakkaan, perheen ja koulun kanssa löytää 
ratkaisuja lapsen/nuoren tilanteeseen, joissakin ta-
pauksissa antaa informaatiota tehdyistä arvioin-
neista/tutkimuksista ja joskus konsultoida koulun 
henkilökuntaa. 

Teen ajoittain lapsen ja nuoren tunne-elämän tutki-
muksia, joihin voi poikkeustapauksissa sisältyä myös 
kognitiivista arviointia. Teen myös perheen kokonais-
tilanteen ja/tai vuorovaikutussuhteiden arviointeja 
yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Teen lyhytkes-
toista kognitiivista terapiaa (5-20 käyntiä), lyhyitä 
supportiivisia hoitojaksoja ja perheterapiaa. 

PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUJEN PSY-
KOLOGI TAI PSYKIATRINEN SAIRAANHOI-
TAJA  

Lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen psyko-
logina/psykiatrisena sairaanhoitajana olen usein ko-
koonkutsujana verkostotapaamiseen, joka voi muo-
dostua myös monialaiseksi asiantuntijaryhmäksi kou-
lussa.  Pääsääntöisesti osallistuttaessa monialaiseen 
asiantuntijaryhmään lapsi tai nuori, jonka asioissa ko-
koonnutaan, on psykososiaalisten palvelujen asiakas.  

Lasten psykososiaalisten palvelujen sairaanhoita-
jana tehtäviini kuuluu psyykkisen voinnin arvioinnin 
lisäksi tiedon välittäminen psykiatrian poliklinikan 
moniammatillisen tiimin ja asiantuntijaryhmän välillä. 
Sairaanhoitaja osallistuu lapsen psyykkisen hyvinvoin-
nin tukemiseen ja tukikeinojen miettimiseen lapsen 
oirehtimisen vähentämiseksi.  

Nuorten psykososiaalisten palvelujen psykolo-
gina/psykiatrisena sairaanhoitajana osallistun nuo-
ren hoidontarpeen arvioon, hoidon suunnitteluun ja 
toteutukseen yhdessä perheiden ja verkostojen 
kanssa.  Tehtäviini kuuluu myös tiedon välittäminen 
psykososiaalisten palvelujen moniammatillisten tii-
mien ja asiantuntijaryhmän välillä.  Nuorten psyko-
sosiaalisissa palveluissa työskennellään Sihdissä, 
muissa alueellisissa nuorisopsykiatrisissa palveluissa 
ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla. 

 
 
 



 

 

Lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto sosiaalihuoltoon 

Toivomme, että täytätte lastensuojeluilmoituksen ja 
yhteydenoton sosiaalihuoltoon siltä osin, kun asioista 
tiedätte, lisäselvityksiä niitä varten ei tarvitse erikseen 
tehdä. Mahdollisimman informatiivinen yhteydenotto 
tai lastensuojeluilmoitus kuitenkin auttaa lapsen tilan-
teen nopeammassa ja tehokkaammassa arvioinnissa, li-
sää yhteistyötä ja mahdollisesti myös nopeuttaa palve-
luiden saantia.  
 
Lastensuojeluilmoituksen sijaan lapsen ja perheen 
kanssa voidaan tehdä yhdessä yhteydenotto sosiaali-
huoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Lähtökohtaisesti 
lapselle ja huoltajille tulee kertoa myös lastensuojeluil-
moituksen tekemisestä ja niistä huolista, mitkä lasten-
suojeluilmoitukseen johtavat. Lastensuojeluilmoituk-
sen tekemisestä kertomatta jättäminen on poikkeusti-
lanne. Peruste lastensuojeluilmoituksesta kertomatta 
jättämiselle voi olla esimerkiksi lapsen todelliseen 

vaaraan joutuminen lastensuojeluilmoituksen joh-
dosta. Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä etukä-
teen käyty keskustelu on hyvän hallintotavan mukaista 
ja edistää ilmoituksen tekijän ja lapsen ja perheen yh-
teistyötä jatkossa. 

Ilm 
Muistattehan merkitä ilmoituksen tekijä -kohtaan juuri 
sen/niiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot, joille 
huoli lapsen/perheen tilanteesta on syntynyt. Lasten-
suojeluilmoitusta ei tule laittaa esimerkiksi oppilas-
huoltoryhmän nimiin, vaan asiassa tulee olla oma yh-
teyshenkilönsä. Lastensuojeluilmoitusta ei myöskään 
tule laittaa rehtorin tai koulukuraattorin nimiin, jos he 
eivät ole lapsen /perheen asiassa toimineet tai eivät 
ole niitä henkilöitä, keillä on paras tieto asiasta. Ilmoit-
tajan ollessa viranomainen, hän on aina velvollinen te-
kemään lastensuojeluilmoituksen omalla nimellään. 

 
1. Perustiedot 

• Ilmoituksen tai yhteydenoton päivämäärä  

• Lapsen nimi, ikä, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero  

• Lapsi asuu äidin/isän/muun huoltajan kanssa  

• Huoltajat: henkilötunnus, katusoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero  

• Ilmoittajan nimi, virka-asema/ ammattinimike ja toimipaikka, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot  
 

2. Kuvaus omin sanoin siltä osin, kun tiedossa on: 

a. Yhteydenoton syy 

• mikä on huoli? 

• Keitä siihen liittyy? 

• kuinka pitkään huoli on ol-
lut? 
 

b. Mitä kaikkea tähän tilanteeseen liittyen on jo tehty? 

• pedagoginen tuki ja arviot/selvitykset  

• kuraattorin arviointi ja työ 

• psykologin tutkimukset ja työ 

• terveydenhoitajan tai lääkärin tutkimukset/arviot 

• muiden toimijoiden työ/tuki (nuoriso/lasten psykiatria, nuorisopalvelut jne.) 

• esim. opiskeluhuoltokertomuksen teksti voidaan liittää osaksi yhteydenottoa 
tai ilmoitusta 

c. Minkälaista tukea lapsen elämässä on jo 
mukana? 

• yhteistyötahot ja yhteystiedot 

• vanhemmat, muut sukulaiset/läheiset ja yhteystie-
dot 

d. Mitä vanhemmat ja lapsi ajattelevat tilan-
teesta? 

• mitä vahvuuksia löydetään? 

• mikä huolettaa? 

e. Millaisiksi toimintaedellytykset arvioidaan? 



 

 

Case-työskentely yhteisessä oppimisessa 
Case-työskentelyssä pohditaan ja keskustellaan dialo-

gissa omasta asiantuntijuudestaan käsin tarinamuo-

toon kirjoitetusta casesta. Työskentelyssä voidaan 

avata prosesseja tai yhteistä näkemystä lapsen asi-

aan, eri näkökulmista. Case-tarina pysäytetään välillä 

ja osallistujat kertovat havaintojaan. Keskustelemalla 

voidaan muodostaa yhteisiä käsityksiä siitä, mitä lap-

sen tilanteessa ja elämässä tapahtuu ja miten kukin 

toimija voi olla mukana lapsen asiassa. On oleellista 

muistaa, että asiantuntijuutta on paitsi ammattilai-

silla mutta myös muilla toimijoilla, lapsilla ja perheillä.  

Monialaiseen asiantuntijaryhmään ja poissaoloihin 

liittyvään case-työskentelyyn kunnissa käytettiin tässä 

julkaisussakin olevaa Liisan tarinaa. Kokosimme lisäksi 

muutamia muita case-kertomuksia toimijoiden käy-

tettäväksi. Niihin muotoiltiin valmiiksi pohdittavia ky-

symyksiä. Työskentelyyn osallistui kuntien opettajia, 

rehtoreita, kuraattoreita, psykologeja, opinto-ohjaa-

jia, erityisopettajia, avustajia, koulunuorisotyönteki-

jöitä jne. sekä koulujen ja oppilaitosten terveydenhoi-

tajia ja lääkäreitä. Koulujen opiskeluhuoltotyötä teke-

vien lisäksi työskentelyyn osallistui lapsiperhepalvelu-

jen sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia sekä psykiatrisia 

sairaanhoitajia ja psykologeja lasten- ja nuorten psy-

kososiaalisista palveluista. Kunnat pyysivät mukaan 

myös vanhempia ja oppilaita. Kunnat tilasivat työs-

kentelyn haluamalleen kohderyhmälle. Joissain kun-

nissa työskentelyä oli seuraamassa koko kouluhenki-

lökunta, toisissa esimerkiksi opiskeluhuoltoryhmien 

jäseniä. Kiinnostavaa olisi käyttää case-työskentelyä 

vaikkapa vanhemmille suunnatussa tilaisuudessa. 

Työskentely vaatii sopivan tilan, jonka etuosaan jär-
jestetään istumapaikat pöydän ympärille tai puolikaa-
reen niin, että katsojat näkevät ja kuulevat työskente-
lyyn osallistuvien pohdinnat. Työskentelyyn osallistuu 
yksi kustakin opiskeluhuoltotyötä tekevästä ammatti-
ryhmästä eli vaikkapa jonkun koulun koko opiskelu-
huoltoryhmä ja sen lisäksi sosiaalipalvelujen ja psyko-
sosiaalisten palvelujen työntekijät. Katsojat pääsevät 
osallistumaan yleisöstä käsin. Tilaisuuden vetäjä ker-
too työskentelyyn osallistuville ja katsojille työskente-
lyn tavoitteet ja idean. Tässä vaiheessa, tai lopuksi, 
voidaan esitellä poissaoloihin puuttumisen malli, sekä 
muita sovittuja malleja. Työskentelyyn osallistuvat 
esittelevät itsensä ja roolinsa suhteessa monialaiseen 
asiantuntijaryhmään lyhyesti katsojille. Tilaisuuden 
vetäjä lukee case-kertomusta ja osallistujat havain-
noivat tapahtumia ja eri henkilöiden toimintaa. 

Vetäjä esittää tarinan sisään kirjoitettuja kysymyksiä. 
Yhdessä mietitään mitä opitaan casen toimijoista, 
kouluasioista, tarinan oppilaasta ja hänen vanhem-
mistaan ja perheestään. Tarina päättyy tilanteeseen, 
jossa monialainen asiantuntijaryhmä päätetään 
koota. Tässä vaiheessa aletaan ikään kuin simuloi-
maan keskustelua, jossa mietitään  

Käytännössä kysymykset saavat aikaan keskustelun 
siitä, keitä konsultoidaan, mitä tukea voidaan järjes-
tää ilman, että tuen antaja on itse asiantuntijaryh-
mässä läsnä, mikä on kenenkin tehtävä ja rooli, mihin 
kannattaisi fokusoida, miten voitaisi konkreettisesti 
tukea, millä aikataululla voidaan mitäkin tukea saada, 
miten yhteydenotot ja tiedon vaihtaminen ovat suju-
via. 

 

 

Case-työskentelyä voi käyttää koulutuksellisesti, kun 
halutaan käydä yhdessä keskustelua monialaisen asi-
antuntijaryhmän prosessista, poissaoloihin puuttumi-
sesta tai oppilaan kohtaamisen merkityksestä. Työs-
kentely sopii myös opettajainkokouksessa tai opiske-
luhuoltoryhmän kokouksessa käytettäväksi. Sen 
avulla toimijat voivat tutustua toisiinsa ja käydä mo-
nialaista keskustelua harjoitellen läpi niin, että pai-
kalla voivat olla aivan kaikki, eivätkä vain ne, jotka oi-
kean oppilaan asiassa olisivat mukana. Kuka tahansa 
voi käyttää valmista mallia. Mallin avulla koulun, opis-
keluhuollon, sosiaalipalvelujen ja psykososiaalisten 
palvelujen toimijat voivat tuoda käytäntöjään toisiaan 
lähemmäksi. Lasten ja vanhempien osallistumisen 
kautta mahdollistuu myös todellinen monitoimijuus 
ja moniasiantuntijuus. Tarvitaan vain työskentelyn ve-
täjä, joka lukee tarinaa, kyselee ja vetää keskustelua 
yhteen sekä tila ja osallistujat ja haluttaessa katsojat. 

 

 

 

• Mitä ajatuksia ja huolia herää? 

• Miten asiantuntijaryhmä järjestetään niin, ettei tari-
nan oppilaan tarvitse olla liian ison aikuisjoukon kes-
kellä, eikä toisaalta vanhempienkaan tarvitse olla liian 
ison ammattilaisjoukon kanssa? 

• Miten asiantuntijaryhmään valmistaudutaan, miten 
kukin valmistautuu? 

• Miten ehkäistään tilanteen paheneminen? 

 



 

 

Case-kertomuksia käytettäväksi 
 
Case Malla 
 
Malla on kohta 4-vuotias tyttö. Mallan päiväkotiryh-

mässä on 23 lasta ja kolme aikuista. Yksi varhaiskasva-

tuksen opettaja ja kaksi hoitajaa. Malla on perustyyty-

väinen, iloinen lapsi. Hän tykkää leikkiä yhdessä kaverei-

den kanssa. Leikit ovat hyvin rauhallisia. Malla ei tykkää 

juoksuleikeistä ja liikuntatuokioillakin hän tekee vain 

sen mitä on pakko. Ryhmän aikuisille on herännyt huoli 

siitä, että Malla ei lapselle luontaisella tavalla liiku ja 

touhua, hypi ja juokse, ja he ottavat asian puheeksi tii-

missä.  

Toinen hoitajista onkin jo puhunut Mallan äidin kanssa, 

ja äidin mielestä Malla on kotonakin aina rauhallinen 

eikä lähde riehumaan. Malla on ainoa lapsi, eivätkä he 

äidin kanssa käy kovin usein ulkonakaan liikkumassa 

reippaammin. Malla viihtyy omissa oloissaan, ja saattaa 

jäädä esimerkiksi katselemaan ikkunasta ulos pitkäksi-

kin aikaa. Saadakseen Mallan huomion aikuinen joutuu 

välillä koskettamaan Mallaa olkapäälle. Tuntuu, että 

Malla haaveilisi. 

Mitä havaintoja teit Mallasta? Entä päiväkodista ja 

perheestä? 

Tiimissä sovitaan, että Mallaa kannustetaan ja autetaan 

liikkumaan enemmän, ja että seurataan tilannetta. Äi-

din kanssa jutellaan siitä, että liikuntaa ja touhua olisi 

hyvä lisätä kotonakin. Koko ryhmälle puhutaan liikkumi-

sen tärkeydestä ja ilosta. Menee muutama kuukausi, ja 

Mallan tilanne ei ole oikeastaan muuttunut miksikään. 

Päiväkodissa on kuitenkin kiinnitetty huomiota nyt sii-

hen, että Malla valitsee wc-käynnillään usein potan, 

eikä wc-pyttyä. Ryhmän aikuiset ottavat wc-harjoittelun 

asiakseen, ja he huomaavat, että Malla käy pöntöllä 

vain tuettuna, koska pelkää putoavansa pönttöön. Jak-

karan avulla pöntöllä käyminen on huojuvaa, ja supista-

jaa Milla ei halua. Opettaja kysyy äidiltä, miten kotona 

wc-asiat sujuvat, ja äiti kertoo, että Malla haluaa käydä 

potalla. Äiti on ajatellut, että Malla saa rauhassa roh-

kaistua pöntölle omaan tahtiinsa. Äiti kertoo, että hän 

on itse ollut arka lapsi, ja haluaa suojella Mallaa tilan-

teilta, jotka tuntuvat liian vaikeilta.  

Mitä ajatuksia Mallan tilanteesta herää? Millaista 

apua Malla kaipaisi? Mitä perheen kanssa voisi suunni-

tella? 

Mallan vasukeskustelu on varattu seuraavalle viikolle, ja 

asioista voidaan keskustella rauhassa. Keskustelussa äiti 

kertoo, että Mallan tasapaino on kotona hieman hutera, 

ja hän on huomannut Mallan olevan ajoittain kömpelö. 

Mallaa itseään on jututettu keskustelua varten. Malla 

on kertonut, että ei tykkää liikkumisesta, koska ei pysty 

olemaan yhtä nopea kuin muut. Keinuminenkaan ei 

tunnu mukavalta, siitä tulee huono olo. Malla kuitenkin 

rakastaa kirjojen katselemista ja piirtämistä. 

Äiti on varannut juuri Mallan 4-vuotisneuvolaan ajan, ja 

sovitaan, että asia otetaan siellä puheeksi. Päiväkoti te-

kee oman palautteensa neuvolakäyntiä varten ja antaa 

sen äidin mukaan. 

Mitä ajatuksia sinulle herää? Mitä neuvolassa voitaisi 

tehdä? Mitä palautteeseen kirjattaisi? 

Neuvolan jälkeen äiti tuo palautteen mukanaan päivä-

kotiin. Palautteessa suositellaan Mallalle fysiotera-

peutin arviota. Mallan tasapaino ja liikkumattomuus on 

huolettanut myös neuvolaa, mutta mitään selkeää syytä 

ei ole löydetty. Kyse saattaa olla myös uskaltamisesta ja 

harjoituksen puutteesta. Fysioterapeutin avustuksella 

voitaisiin vahvistaa Mallan kehoa, ja auttaa Mallaa hah-

mottamaan kehon ääriviivat paremmin. Tarvittaessa 

myös toimintaterapeutin arvio voitaisi tehdä.  Äidin 

suostumuksella ryhmän opettaja soittaa neuvolaan, ja 

sopii ajan fysioterapeutin kanssa päiväkodille. Fysiotera-

peutin käynnit päiväkodilla koetaan kaikkien kannalta 

helpoimmaksi ratkaisuksi. 

Ovatko tukitoimet riittävät? Voitaisiinko tehdä vielä 

jotain? 

Fysioterapeutti antaa ohjeita sekä äidille, että päiväko-

dille, ja sovitaan, että tilannetta arvioidaan uudelleen 

kolmen kuukauden kuluttua. Päiväkodille tuodaan apu-

kahva wc-käyntiä varten, jotta Mallan olisi helpompi 

käydä pöntöllä.  

 
 



 

 

Case Pilvi 
 

Pilvi on 4-vuotias tyttö, päivähoidossa viisiryhmäisessä 

kunnallisessa päiväkodissa. Ryhmässä on 23 lasta, ja 3 

aikuista. Lapset ovat 4-5-vuotiaita. Pilvi on iloinen ja 

vauhdikas tyttö, joka keksii tekemistä, mutta joutuu 

myös usein riitatilanteisiin. Riitatilanteissa Pilvi saattaa 

läpsäistä tai purra kaveria. Pilvillä on usein hankalaa olla 

paikallaan esimerkiksi päiväkodin aamupiirissä. Ulos 

lähdettäessä pukeminen kestää ja keskeytyy helposti, 

kun Pilvi kiinnittää huomiota ohikulkeviin ihmisiin, kave-

rin vaatteisiin, lattialle unohtuneeseen saappaaseen tai 

vaikka siistijän kärryyn. Pilvi lähtee vaeltelemaan ja tök-

kimään kavereita ja seuraamaan heidän touhujaan. Ti-

lanteet päättyvät usein siihen, että Pilvi alkaa myös häi-

ritsemään muita lapsia. Ryhmän lastentarhanopettaja 

on huomannut Pilvin pulmat, ja ottanut asian puheeksi 

ryhmän aikuisten kesken. Yhdessä he sopivat, että Pilvin 

olemista seurataan nyt viikon verran. 

Mihin havainnointia tulisi keskittää? Mitä pitäisi huo-

mioida? 

Viikon jälkeen tiimi istuu alas, ja jakaa havainnot toisil-

leen. Jokainen aikuisista on huomannut samoja asioita. 

Keskittyminen herpaantuu myös pienryhmätoimin-

nassa, jossa koolla on kerralla 8 lasta ja 1 aikuinen. Leik-

kitilanteissa Pilvi ajautuu päivästä toiseen riitoihin, ja 

leikki kestää kerrallaan vain muutaman minuutin. Tä-

män jälkeen toiminta muuttuu säheltämiseksi, ja mui-

den leikkien sotkemiseksi.  Ulkoillessa sama toistuu, ja 

Pilvi ajautuu usein riitoihin kavereiden kanssa. Isommat 

lapset ovat ilmoittaneet, että he eivät halua enää ottaa 

Pilviä mukaan leikkeihin, koska tämä kiusaa ja rikkoo 

esimerkiksi hiekkakakut. Aikuiset sopivat, että mahdolli-

suuksien mukaan yksi aikuinen valvoo erityisesti Pilvin 

touhuja, ja tilanteisiin pyritään puuttumaan heti. Pien-

ryhmähetkiin Pilville annetaan avuksi ”Maltti”, eräänlai-

nen näprättävä stressilelu. Päiväkodissa päätetään, että 

lastentarhanopettaja tapaa myös vanhemmat ja jutte-

lee Pilvin haasteista. 

Miten asioita pitäisi ottaa puheeksi? Mistä vanhem-

pien tapaamisessa pitäisi jutella? Millä muilla käytän-

nön keinoilla Pilviä voitaisiin arjessa auttaa? 

Vanhempia keskustelu huvittaa, he eivät ole kotona 

huomanneet Pilvin käytöksessä mitään erilaista. Heidän 

mielestään lapset ovat luonnostaan vilkkaita ja tekevät 

pieniä töllön töitä koko ajan. Sovitaan kuitenkin, että 

vanhemmatkin kiinnittäisivät erityistä huomiota Pilvin 

olemiseen. Ei-toivottuun käytökseen pitäisi puuttua ja 

hyvää vahvistaa, keskittymistä leikkeihin voisi kotona 

seurailla. Päiväkodissa Pilvin kaverisuhteet ovat koetuk-

sella, ja yhä useammin pihalla kuuluu, että ”me ei ha-

luta olla sun kavereita, kun sä koko ajan kiusaat. Mee 

pois. Aikuinen!” Ryhmän aikuiset päättävät ottaa kokei-

luun lastenkokouksen, jossa juteltaisiin yleisellä tasolla 

kaverina olemisesta ja toisen leikin kunnioittamisesta. 

Lasten kanssa jutellaan asioista yhdessä, ja piirtämällä 

vielä havainnollistetaan asiaa, jotta kaikki varmasti ym-

märtävät mistä on kyse. Lapsen tasolla käydään läpi yh-

dessä sitä, mitä kaverilta pitää pystyä sietämään ja mitä 

ei. Missä menee oman koskemattomuuden ja oman alu-

een rajat ja miten sen voi näyttää kaverille ilman fyy-

sistä kontaktia.  

Millaista ryhmässä olemista lasten tulee oppia? Millä 

keinoilla kodit voisivat tukea tässä?  

Tilanne jatkuu Pilvin osalta samanlaisena, ja vanhem-

mille kerrotaan päivittäin mitä on tapahtunut. Vanhem-

pia alkaa jo tuskastuttamaan koko asia, ja rivien välistä 

voi lukea, että välillä olisi mukava kuulla muitakin kuulu-

misia. Ryhmän lastentarhanopettaja ehdottaakin van-

hemmille, että mitä jos käytettävissä oleva kiertävä var-

haiskasvatuksen erityisopettaja voisi viettää aikaa ryh-

mässä, ja tuoda oman näkemyksensä Pilvin tilanteesta 

kuuluville? Jos sitä kautta saataisi lisää työkaluja arkeen 

ja Pilvin elämän helpottamiseksi. Vanhemmille asia käy, 

ja opettaja on yhteydessä erityisopettajaan.  

Mitä erityisopettaja voi tilanteessa tehdä? Miten Pilvin 

ääni saataisi asiassa kuuluviin?  

Erityisopettajan käynnin jälkeen varataan aika, jolloin 

vanhempien kanssa päästään juttelemaan rauhassa. 

Pilvi kaipaa selvästi aikuisen tukea arkeensa, ja aikuista 

sanoittamaan tunnetilojaan, ja ratkaisujaan. Erityisopet-

taja suosittelee Pilvin kohdalla liikennevalomallin käyt-

töönottamista, ja asioiden piirtämistä sanoittamisen li-

säksi. ”Maltti” lelujen käyttöä jatketaan pienryhmähet-

kissä, ja Pilville luodaan mahdollisuuksia liikkua ryhmäti-

lanteissa. Leikkimistä opetellaan iltapäivisin pienissä 

ryhmissä, joissa huolehditaan, että Pilvin lähellä on 

koko ajan aikuinen tarvittaessa sanoittamaan ja selvittä-

mään tilannetta. 

Mitä vanhempien tulisi tehdä kotona? Mitä jos ryh-

män aikuiset vaihtuvat? Mitä seuraavaksi, jos tilanne 

jatkuu samanlaisena? 



 

 

Case Sofia 
 

Sofia on 1-luokkalainen tyttö, perusopetuksessa kylä-

koulussa, jonka yhdistetyllä 1-2 -luokalla on 13 oppi-

lasta. Sofia on innostunut kouluun tulemisesta, puhe-

lias ja vilkas tyttö, jolla on paljon kavereita, mutta 

joka myös joutuu kahnauksiin kaverisuhteissa hel-

posti räväkän luonteensa vuoksi. Koulun aloitus on 

sujunut Sofialta muuten mallikkaasti, mutta Sofia ei 

ole oppinut lukemaan. Lisäksi Sofialla on ongelmia 

keskittyä tuntityöskentelyyn. Sofia mielellään vaelte-

lee luokassa ja hakeutuu kaverien seuraan häiriten 

heidänkin keskittymistään.  

Sofian perheellä on maatila, jolla lapset kulkevat va-

paasti ja keksivät tekemistä vanhempien hoitaessa 

eläimiä ja peltotöitä. Sofialla on neljä vanhempaa si-

sarusta. Sofia kertoo opettajalle usein, miten isosisko 

laittaa hänet iltaisin nukkumaan ja isoveli saattaa 

kouluun. Pitkien välimatkojen vuoksi vapaa-aika ra-

joittuu kodin piiriin.  

Helmikuussa opettaja huolestuu, kun Sofia tulee kou-

luun kovilla pakkasilla pelkissä trikoissa ja toppatakin 

alla on balettipuku. Opettaja on yhteydessä kotiin ja 

vanhempia tapahtuma naurattaa, mutta he kuitenkin 

ymmärtävät koulun huolen. Sofian asioissa päätetään 

järjestää verkostoneuvottelu.  

Ketä paikalle kutsutaan? Miten tapaamiseen olisi hyvä 

valmistautua? Mitä Sofialle voisi asiasta kertoa?  

Verkostoneuvottelussa vanhemmat kertovat, että 

ovat olleet nyt erityisen kiireisiä maatilan eläinten 

kanssa, vakiolomittaja on sairastunut ja siksi Sofia on 

ollut paljon sisarusten vastuulla. Sofia oli eräänä päi-

vänä väenväkisin halunnut laittaa balettipuvun 

kouluun ja isoveli ei jaksanut väitellä asiasta. Van-

hemmat eivät ole ehtineet myöskään tukea Sofiaa lu-

kemisen harjoituksissa ja isommilla sisaruksilla on il-

taisin omat kaverinsa ja menonsa.  

Miten vanhempia voisi vastuuttaa Sofian tukemisessa? 

Miten Sofian äänen saisi kuuluviin neuvottelussa? Minkä-

laisia käytännön apuja Sofialle ja perheelle voisi tarjota?  

Kysyttäessä Sofian mielipidettä hän sanoo, että halu-

aisi kyllä oppia lukemaan, jos häntä siinä autettaisi. 

Sofiasta olisi kiva ymmärtää, mitä Simpsoneissa ta-

pahtuu ja myös isoveljen Aku Ankat kiinnostavat 

häntä. Sofialle olisi tärkeää, jos isä tai äiti voisi pei-

tellä hänet illalla ja Sofia kertoi, ettei itse oikein osaa 

valita keliin sopivia vaatteita.  

Sofian kiinnostuksenkohteet huomioiden, minkälaisia 

käytännön vinkkejä arkeen kotona ja koulussa voisi kek-

siä lukemaan opettelemisen tueksi? Mitkä olisivat koulun 

keinot lukemaan opettelussa? Kuinka Sofian keskitty-

mistä oppitunneilla voisi tukea? Sofia kertoo hienosti itse 

omista tarpeistaan. Miten hänen kanssaan työskentele-

vät ammattilaiset voivat vahvistaa Sofian kertoman vies-

tin tärkeyttä vanhemmille? 

Neuvottelun aikana vanhemmat havahtuvat siihen, 

että Sofia on vielä pieni tyttö ja tarvitsee enemmän 

vanhempien tukea, kun on viime aikoina saanut. So-

fian kanssa työskentelevät ammattilaiset lupaavat tu-

kea Sofiaa omalta osaltaan.  

Mitä käytännön tukia Sofian tilanteessa voidaan sopia 

otettavan käyttöön? Mitä Sofian tilanteen seurannasta 

sovitaan? Miten tapaaminen päätetään, jotta Sofia ja 

perhe kokevat tulleensa kuulluksi ja huomioiduksi?  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Case Eemeli 
 

Eemeli on kolmasluokkalainen poika 23 oppilaan luo-

kalla. Luokalla on käytössä avustaja 10 h/vko. Luo-

kassa Eemeli istuu parin kanssa takaosassa. Eemelillä 

ei ole tällä hetkellä psykostimulanttilääkitystä. Kou-

lussa Eemeli on motivoitunut ja lähtee mielellään 

kouluun. Sellaisissa aineissa, jotka Eemeliä kiinnosta-

vat, hän työskentelee reippaasti ja suoriutuu hyvin. 

Eemelillä on hyvä visuaalinen hahmotuskyky, hän on 

matemaattisesti lahjakas ja hän asettuu mukavasti 

työskentelyyn kahden kesken. Eemeli pitää sään-

nöistä ja kirjallisista sopimuksista.  

Nyt Eemelin keskittyminen koulussa on alkanut vai-

keutua edellisvuosiin verrattuna. Eemelille äidinkielen 

kirjallinen tuottaminen on vaikeaa ja etenkin äidinkie-

len tunnit ovat Eemelille haasteellisia keskittymisen ja 

etenemisen suhteen. Eemeli on aktiivinen viittaaja, 

mutta ei malta odottaa vastaamisvuoroa, eikä omaa 

vuoroaan muissakaan tilanteissa. Eemeli haluaisi olla 

aina ensimmäinen ja hermostuu, jos näin ei tapahdu. 

Suullisten sopimusten noudattaminen on Eemelille 

vaikeaa ja ne unohtuvat herkästi. Tuntitilanteissa Ee-

meli hyörii ja pyörii penkissä ja työskentelyasennot 

vaihtuvat usein. Eemeli usein huutelee: ”olkaa hiljaa”.   

Miten Eemelin keskittymistä voisi tukea? Mikä voisi aut-

taa äidinkielen opiskelussa, joka on Eemelille erityisen 

haasteellista? Miten Eemeli oppisi odottamaan vuoro-

aan? Miten Eemelin saisi sitoutettua suullisiin sopimuk-

siin ja ohjeisiin?  

Eemeli saa keinoja keskittymisen tueksi luokassa, 

mutta edelleen vapaissa tilanteissa, kuten naulakkoti-

lanteissa, ruokailussa, välitunnilla ja odottaessa luok-

kaan pääsyä Eemelillä esiintyy aistimushakuisuutta ja 

toisaalta aistiyliherkkyydet ovat korostuneesti esillä. 

Eemeli pyrkii kompensoimaan voimakasta ärsyketul-

vaa ”päättömällä säntäilyllä”, eikä pääse odotetussa 

tekemisessä alkuun.  

Miten Eemeliä voisi auttaa, jotta hän pärjäisi paremmin 

vapaissa tilanteissa ja pystyisi keskittymään odotettuihin 

toimintoihin? 

Eemeli on saanut tukea vapaisiin tilanteisiin, mutta 

edelleen jonotustilanteet ovat Eemelille vaikeita. Ee-

meli pyrkii ohjeistamaan muita toimimaan oikein, 

vaikkei itse siihen oikein kykene. Eemeli ymmärtää 

kaverin leikkimieliset tönimiset väärin ja saattaa sen 

seurauksena itse lyödä. Siirtymätilanteissa Eemeli on 

altis konfliktitilanteille ja toiminta luokkatilannetta 

vähemmän strukturoiduissa tilanteissa on jäsentymä-

töntä. Välitunneilla Eemeli on paljon yksin, kaverisuh-

teet ovat vaihtuvia, mutta toisaalta Eemeliä on 

helppo houkutella epäasiallisuuksiin. Eemeli joutuu 

toistuvasti tappeluihin heikon impulssikontrollinsa 

vuoksi, mutta myös siksi, että hän tulkitsee sosiaalisia 

tilanteita väärin. Tappelutilanteiden jälkeen Eemeli 

syyttää tapahtuneesta herkästi itseään ja kokee huo-

nommuutta. Tämän jälkeen tuntityöskentely on vaih-

televaa, Eemeli saattaa pystyä tekemään tehtäviä oh-

jeiden mukaisesti, mutta joskus tunnetila jää päälle ja 

Eemeli saattaa joutua keskeyttämään koulupäivän.  

Miten Eemeliä voisi tukea sosiaalisissa tilanteissa ja kave-

risuhteiden muodostamisessa? Miten kavereita voi oh-

jata toimimaan Eemelin kanssa? Miten Eemelin kanssa 

voi purkaa tapahtuneita tappelutilanteita sen autta-

miseksi, että Eemeli ei jäisi jumiin tunnetilaansa?  

Eemeli on saanut hyvin tukea koulun tilanteisiin ja 

koulussa tilanne on vakautunut paljon. Äiti kertoo 

avustajalle kuitenkin, että kokee arjen Eemelin kanssa 

raskaaksi. Äiti kertoo olevansa yksinhuoltaja ja Eeme-

lillä on pikkuvelipuoli. Eemeli tapaa isäänsä silloin täl-

löin. Äiti ja isä ovat eronneet jo Eemelin ollessa vauva 

ja siksi Eemelin ja isän suhde on jäänyt etäiseksi. Ar-

jessa Eemelillä ja äidillä sekä Eemelillä ja pikkuveljellä 

tulee usein konfliktitilanteita. Kun opettaja keskuste-

lee äidin kanssa tarkemmin, ilmenee, että äidin arjen 

hallinta on heikkoa ja säännöllisistä aikatauluista 

kiinni pitäminen on hänelle vaikeaa. Eemeli saa hel-

posti oman tahtonsa läpi ja äidillä on rajaamisen vai-

keutta Eemelin ja veljen suhteen. Eemelillä ei ole sel-

keitä nukkumaanmenoaikoja, vaan hän menee nuk-

kumaan haluamanaan aikana. Äiti vitsailee, että hän 

on varmaankin itse ADHD, kun arjen pyörittäminen 

on hänelle niin vaikeaa. Äidin kanssa tehdyn yhteis-

työn perusteella koulun työntekijöillä syntyy käsitys, 

että äidin mainitsema ADHD ei olisi mitenkään kau-

kaa haettua. Miten äitiä voisi tukea Eemelin rajaami-

sessa ja arjen strukturoinnissa? Minkälaisesta arjen 

avusta Eemelille tai perheelle voisi olla hyötyä? Minkälai-

sesta avusta äiti voisi hyötyä?



 

 

Case Elli 
 

Elli on 4-luokkalainen tyttö. Elli on yleisopetuksen luo-

kalla ja luokalla on 22 oppilasta sekä normaali opetus-

suunnitelma. Elli käy mielellään koulussa, mutta jän-

nittää, jos huomio kiinnittyy häneen oppitunneilla tai 

jos hänen tulee esiintyä muille. Elli on aiemmin ollut 

koulupsykologin tutkimuksissa ja niissä on käynyt 

ilmi, että Ellillä on hyvät oppimisvalmiudet, lukitaidot 

ja perusmatemaattiset valmiudet myös. Elli on hie-

man ujo ja luokassa hiljainen, kiltti oppilas. Elli on em-

paattinen ja tulee toisten kanssa toimeen ujoudesta 

huolimatta. Elli on kiinnostunut luonnosta ja onkin 

siksi taitava ympäristötaidoissa. Vanhemmat harras-

tavat hevosurheilua ja äiti käy Ellin kanssa ratsasta-

massa 1-2 kertaa viikossa.  

Opettaja on kuitenkin huomannut, että Elli ei suo-

riudu koulussa oppimisvalmiuksiensa mukaisesti. Elli 

vajoaa omiin ajatuksiinsa oppitunneilla ja hänen kes-

kittymisensä herpaantuu helposti. Myös epäolennai-

set asiat saattavat kiinnittää Ellin huomion. Jos ohjeet 

ovat liian pitkät, ei tehtävän suorittaminen onnistu El-

liltä; hän ei muista tai ymmärrä tällaisia ohjeita. Elliltä 

jää tehtävät usein puolitiehen, tehtävien teko on hi-

dasta ja itsenäinen uuden tehtävän aloittaminen on 

Ellille vaikeaa. 

Miten Elliä voisi auttaa keskittymään? Millä tavoin Elliä 

voisi auttaa tehtävissä suoriutumisessa? Mikä voisi lisätä 

Ellin oma-aloitteisuutta? Voisiko Elliä rohkaista jollain ta-

paa, jotta luokkatilanteet eivät jännittäisi häntä?   

Koulussa on kiinnitetty huomiota Ellin keskittymisen 

tukemiseen ja pikkuhiljaa Ellin onkin helpompi pysyä 

opetuksessa mukana tunneilla. Myöhemmin opetta-

jan huomio kiinnittyy kuitenkin siihen, että Ellin on 

vaikeaa muistaa kantaa läksykirjoja mukana, milloin 

ne ovat kotona ja milloin koululla, aina kuitenkin vää-

rässä paikassa. Myös läksyjen merkkaaminen voi 

unohtua ja Wilmaan tulee merkintöjä unohduksista. 

Vanhemmat välillä hermostuvat Ellin huolimattomuu-

desta ja saattavat huutaa Ellille. Tämä aiheuttaa El-

lissä itkuisuutta iltaisin.  

Mikä voisi tukea Elliä unohdusten vähentämisessä? Mitä 

keinoja voisi olla siihen, että Elli saisi varmistuksen siitä, 

mitä on tullut läksyksi? Mikä vähentäisi Ellin paineita ja 

itkuisuutta iltaisin? Mikä tukisi vanhempia ymmärtämään 

Elliä paremmin? 

Elliä on tuettu unohdusten välttämiseksi ja vanhem-

mat ovat saaneet lisää ymmärrystä siihen, miten Ellin 

unohdusten kanssa on parasta toimia. Luokanvalvoja 

saa kuitenkin vielä muiden aineiden opettajilta vies-

tiä, että Ellille on luetun ymmärtäminen vaikeaa ja ai-

nekirjoituksessa kertomukset syrjähtelevät. Matema-

tiikassa tulee paljon huolimattomuusvirheitä. Opetta-

jilla on vielä huolta siitä, miten Elli pysyy mukana op-

pimistahdissa yläkoulun lähentyessä.  

Miten Ellin eri aineiden oppimista voisi tukea? Mistä Ellin 

kokemat keskittymisen pulmat voivat johtua ja miten 

niitä tyypillisesti ratkotaan? Miten Elliä tuetaan pitkäai-

kaisesti ja tavoitteellisesti, jotta hän suoriutuu myös ylä-

luokista ja pysyy oppimistahdissa mukana?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Case Elviira 
 

Elviira on 10-vuotias tyttö ja on pienluokalla, jossa on 

kymmenen oppilasta, opettaja ja avustaja. Elviiralle 

on yksilöllistetty matematiikka ja hänellä on e-kirjat 

käytössä. Elviiralle on jo aiemmin määrätty Risperi-

doni 0,75 mg iltaisin, tarkoituksena rauhoittaa Elvii-

ran käytöstä. Lääkkeellä onkin ollut vaikutusta Elvii-

ran käytökseen. Aikaisemmin Elviira sai raivokohtauk-

sia lähes päivittäin, nyt sellaisia päiviä, jolloin Elviira 

on räjähdys- tai itkuherkkä, on viikoittain.  

Elviira on aloittanut lukukauden alusta nykyisellä 

pienluokallaan. Elviira ei ole saanut luokalta kave-

reita. Osittain tästä syystä Elviira on alkanut vetäytyä 

syrjään ja häntä tulee houkutella mukaan yhteisiin 

toimintoihin. Elviiralla ilmenee aika ajoin runsaasti 

tic-oireita. Elviira vääntelee kasvojaan, räpyttelee kä-

siään ja niiskuttaa nenäänsä. Oireita tulee yleensä 

koulupäivien jälkeen, kun Elviira on pinnistellyt useita 

tunteja. Tällöin oireet ryöpsähtävät. Etenkin muutos-

tilanteet saavat aikaan oireilua. Näiden oireiden 

vuoksi Elviiralle ovat kaverit luokassa huomautelleet 

ja huomauttelu saa Elviiran vetäytymään entisestään.  

Miten Elviiran osallisuutta luokkaan voisi tukea? Miten El-

viiran tic-oireisiin tulisi reagoida sekä hoidollisesta että 

sosiaalisesta näkökulmasta? Miten koulukavereiden ym-

märrystä ja empatiataitoja voisi lisätä?  

Elviira saa tukea kaverisuhteisiin ja osallisuuteen luo-

kassa. Nyt kuitenkin Elviiralla on selvästi huomatta-

vissa hyviä ja huonoja päiviä. Hyvinä päivinä Elviira 

menestyy koulussa, on motivoitunut koulunkäyntiin 

ja saa onnistumisen kokemuksia, joista osaa itsekin 

iloita. Opillisesti Elviira on pärjäävä, matematiikassa 

Elviiralla on oppimisvaikeuksia. Hyvinä päivinä Elviira 

on oma-aloitteinen, lähtee mukaan toimintoihin ja on 

huumorintajuinen. Paremmat jaksot ovat tehneet hy-

vää Elviiralle ja hänen itsesäätelytaitonsa ovat 

vahvistuneet ja myös tunteiden hillintä ja hallinta su-

juvat aiempaa paremmin. Huonompina päivinä tulee 

raivokohtauksia ja itkunpuuskia. Vapaissa tilanteissa, 

kuten siirtymätilanteissa, Elviira putoaa helposti kär-

ryiltä ja oman toiminnan ohjaus on niissä heikkoa.  

Onnistumisten ja hyvien päivien vaikutukset vahvistavat 

Elviiraa selvästi pidemmälläkin aikavälillä. Miten Elviiraa 

voisi tukea siinä, että hyviä päiviä olisi jatkuvasti enem-

män? Löytyykö keinoja siihen, että Elviiran huonon päi-

vän saisi muutettua hyväksi, jolloin kyse olisi enää huo-

noista hetkistä? Kuinka Elviiran oman toiminnan ohjausta 

voisi vahvistaa? Miten Elviiran siirtymätilanteita voisi hel-

pottaa?  

Äiti kertoo keskusteluissa opettajan kanssa, että El-

viira on perheensä nuorin lapsi, mutta hänen sisaruk-

sensa ovat jo aikuisia ja muuttaneet pois kotoa. Koska 

isä käy matkatöissä, on Elviiran ja äidin suhde muo-

dostunut erittäin kiinteäksi ja äiti onkin myöntääkin, 

että pitää Elviiraa vieläkin tavallaan omana vauva-

naan, vaikka tämä on jo iso tyttö. Äiti käy osapäivä-

töissä, eli on aamuisin kotona, mutta iltapäivisin äidin 

ollessa töissä Elviiran tulee olla yksin kotona klo 16 

saakka. Elviira ei haluaisi aamuisin lähteä kouluun, 

kun äiti on kotona ja iltapäivisin Elviira kokee kotona 

yksin olemisen hankalaksi. Äiti on sitä mieltä, että 

koulussa tulee käydä, mutta myöntää, että Elviiran 

yksin oleminen koulun jälkeen on kurja tilanne. Ko-

tona Elviira jumiutuu asioihin sanallisesti ja toiminnan 

tasolla. Elviira saattaa jankuttaa samoja asioita tai il-

meilee peilin edessä. Kotona ollessaan isä ei täysin 

ymmärrä, miksi Elviira toimii näin ja saattaa huo-

mautella jumiutumisista.  

Miten Elviiran kotitilannetta voisi tukea? Miten isän ja El-

viiran välistä suhdetta voisi vahvistaa?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Case Liisa 
 

On lokakuu. Liisa on 7.-luokkalainen tyttö, joka asuu äi-

din ja pikkuveljen kanssa. Liisan äiti ja isä ovat eronneet 

vuosi sitten ja heillä on yhteishuoltajuus. Liisa on ollut 

poissa koulusta muutamia kertoja niin, että poissaolot 

on selvitetty kotoa sairaspoissaoloiksi. Nyt Liisa on ollut 

pois kolmena päivänä tunnin tai kaksi, eikä poissaoloja 

ole selvitetty ja opettaja on huomannut asian Wilmasta. 

Opettaja juttelee Liisan kanssa. Liisa kertoo, että mer-

kintä on tullut, vaikka hän on ollut paikalla, Liisan mu-

kaan hän on vaan tullut myöhässä. Opettaja ja Liisa jut-

televat ja keskustelussa ei ilmene mitään erikoista. 

Opettaja kysyy vielä niiltä opettajilta, joiden tunnilta 

poissaolomerkinnät ovat tulleet, että onko Liisa todella 

ollut poissa. Näin on ollut. 

Opettaja soittaa Liisan äidille selvittämättömistä mer-

kinnöistä. Äiti on ajatellut kotona, että merkintä on ollut 

virheellinen, kuten Liisa on asian kotona selittänyt. 

Opettaja kyselee äidiltä, onko tämä huomannut Liisassa 

mitään erityistä, mistä poissaolot olisivat voineet joh-

tua. Äiti kertoo, että on miettinyt voisiko Liisalla olla 

poikaystävä, kun Liisa on ollut paljon puhelimella viestit-

telemässä. Liisa ei kuitenkaan oikein halua jutella asiois-

taan. Opettaja ja äiti pohtivat, että äiti voisi jutella Liisan 

isän kanssa ja vielä Liisan kanssa ja varata ajan kuraatto-

rille. 

Liisa, äiti ja isä juttelevat ja isälle ja äidille alkaa tulla sel-

lainen olo, että jotain on vialla. Vanhempia alkaa mieti-

tyttämään myös se, onko Liisa ollut oikeasti sairas, kun 

on jäänyt vatsakipujen takia kotiin. Liisa ei kuitenkaan 

oikein vanhemmille puhu. Vanhemmat varaavat ajan 

kuraattorille ja Liisa suostuu sinne menemään. Kuraat-

toritapaamisilla Liisa saa kerrottua kuraattorille siitä, 

että häntä kiusataan sekä whatsappissa että koulussa. 

Kiusaaminen johtuu siitä, että Liisa on saanut positii-

vista huomiota pojalta, josta yksi hänen tuttavansa tyk-

kää. Tilanne selvitetään yhdessä kiusanneiden kanssa ja 

Liisa kertoo, että kiusaaminen loppuu. Tapaamiset ku-

raattorin kanssa päättyvät seurantakerran kuluttua.  

Mitä opimme opettajasta tai kouluasioista? 

Mitä opimme Liisasta? 

Mitä opimme vanhemmista/perheestä? 

Aikaa kuluu puoli vuotta, on huhtikuu ja Liisan opettaja 

kiinnittää taas huomiota Liisan wilma-merkintöihin. Liisa 

on myöhästellyt tunneilta ja lisäksi hänellä on parin päi-

vän selvittämätön poissaolo ja pari muutaman päivän 

sairaspoissaoloa. Kokeita on jäänyt rästiin kaksi. Opet-

taja juttelee Liisan kanssa, joka ei oikein lähde keskuste-

lemaan, mutta kertoo, ettei enää käy kuraattorilla. 

Opettaja ja Liisa sopivat, että Liisa menee kuraattorille 

ja opettaja soittaa äidille. Äiti kertoo, että on yrittänyt 

saada Liisaa puhumaan siitä, miksi on ollut pois. Äiti ei 

ole selvittänyt poissaoloja, koska hän ei ole voinut olla 

varma, että Liisa on ollut kipeänä.  

Liisa menee kuraattorille ja siellä sovitaan, että kuraat-

tori juttelee opettajan ja äidinkin kanssa. Liisa alkaa ker-

toa kuraattorille siitä, että häntä huolettaa toisessa kou-

lussa olevan kaverin viiltely ja se, että kaveria kiusataan 

siellä. Liisa on ollut pois auttaakseen kaveria. Liisa ei ole 

halunnut kertoa äidille, koska äiti haluaisi kuulla nimen 

ja hän ei haluaisi, että äiti saa tietää luottamuksellisia 

asioita kaverista. Kaverikin käy kuraattorilla. Liisalle lu-

paa miettiä voisiko hänen kuraattorinsa soittaa kaverin 

kuraattorille ja kertoa, että Liisaa huolettaa. Liisaa ah-

distaa rästiin jääneet kokeet myös ja se, että hänen kou-

lukaverinsa dissaavat toisessa koulussa olevaa kaveria. 

Liisa kertoo, että itse ei ole vahingoittanut itseään. Lii-

san mukaan vanhempien kanssa menee ihan tavalli-

sesti, pikkuveljen käytös ärsyttää.  

Kuraattori ehdottaa Liisalle, että pidettäisi monialainen 

asiantuntijaryhmä ja kutsuttaisi sinne äiti, isä ja luokan-

valvoja ja yhdessä sovittaisi siitä, miten seurattaisi kou-

lunkäyntiä ja miten toimittaisi nyt koulukaverien kanssa 

ja saataisi poissaolot loppumaan ja rästit tehtyä. Liisa ei 

halua, että kokoonnutaan, mutta suostuu siihen, että 

kuraattorin kanssa mennään sopimaan rästeistä ja että 

kuraattori juttelee vanhempien ja opettajien kanssa vä-

hän yleisemmällä tasolla siitä, että kaverien kanssa on 

pulmaa. Sovitaan myös, että opettajat seuraavat tar-

kasti Liisan ja kavereiden olemista, koska Liisa ei suostu 

kertomaan ketkä toisessa koulussa olevaa kaveria dis-

saavat. Sovitaan myös, että Liisa tulee uudelleen kuraat-

torille, niin jutellaan ja selvitellään asioita vähän tar-

kemmin ja tavataan sitten vanhemmat. 

Mitä opimme opettajasta tai kouluasioista? 

Mitä opimme Liisasta? 

Mitä opimme vanhemmista/perheestä? 

Liisalla on terveystarkastus seuraavalla viikolla ja tervey-

denhoitaja huomaa viiltojäljen Liisan jalassa. Liisa ker-

too käyneensä kuraattorilla ja hänelle sopii, että tervey-

denhoitaja ja hän menevät yhdessä juttelemaan vielä 



 

 

kuraattorille viiltojäljestä. Liisa on helpottunut ja sa-

malla peloissaan siitä mitä nyt tulee tapahtumaan. Liisa 

alkaa kertoa, että häntä ahdistaa mennä liikuntatun-

nille, kun muut tytöt ajattelevat, että hän on kiinnostu-

nut tytöistä, koska hänen kaverinsakin on. Viiltelyn jäl-

keen sekin on pelottanut, että joku huomaa kiusaa. Liisa 

kertoo viiltelyn helpottaneen vähän ja että itsemurha-

ajatuksia ei ole ollut. Mielialaseulasta Liisa saa kuitenkin 

paljon pisteitä. Liikunnanopettajan reaktiot poissaoloi-

hin pelottavat. Liisa, kuraattori ja terveydenhoitaja jut-

televat vähän tarkemmin asioista. Liisa kertoo, että kou-

lussa on välillä vaikeaa. Englannissa ja matematiikassa 

on aina ollut tukiopetusta ja pienempänä Liisa on käy-

nyt erityisopettajallakin opettelemassa sanoja ja laske-

mista. Kotona välit äitiin ja isään ovat ihan hyvät, mutta 

kotona ei osaa puhua. Kotona ei halua olla vaivaksi, 

koska äiti ja isä riitelevät jo pikkuveljen asioista keske-

nään. Veljellä on vaikeaa eskarissa ja veli lyö ja karkailee 

kotona. Terveydenhoitaja ja kuraattori puhuvat Liisalle 

siitä, että nyt on niin monta asiaa, joissa Liisa ja perhe 

voisivat tarvita apua, että parasta kokoontua yhdessä 

miettimään. Muuten asiat vaan solmuuntuvat entises-

tään.  

Mitä opimme opettajasta tai kouluasioista? 

Mitä opimme Liisasta? 

Mitä opimme vanhemmista/perheestä? 

Nyt Liisalle sopii monialainen asiantuntijaryhmä. Kuraat-

tori konsultoi vielä koulupsykologia tilanteesta Liisan lu-

valla. Kuraattori soittaa vanhemmille ja he kertovat vai-

keuksista pikkuveljen kanssa. Tilanne karkaamisten, pik-

kuveljen väkivaltaisuuden ja vanhempien voimattomuu-

den suhteen onkin huolestuttavampi, joten konsultoi-

daan myös sosiaalityötä. 

 Mitä huolia tilanteessa herää 

 Miten asiantuntijaryhmä järjestetään niin, ettei Liisan 

tarvitse olla liian ison aikuisjoukon kanssa samaan ai-

kaan, eikä toisaalta vanhempienkaan tarvitse olla liian 

ison ammattilaisjoukon kanssa? 

 Keitä monialaiseen asiantuntijaryhmään kutsutaan? 

 Miten viikon päästä olevaan asiantuntijaryhmään val-

mistaudutaan, miten kukin valmistautuu? 

 Miten ehkäistään tilanteen paheneminen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Case Neea 
 

Neea on 14-vuotias 8-luokkalainen tyttö. Neea on eri-

tyisluokalla yhdeksän hengen ryhmässä ja on tehoste-

tun tuen piirissä. Vaikeuksia Neealla on ollut koko 

koulu-uran ajan omassa toiminnanohjauksessa, kes-

kittymisessä ja paikallaan pysymisessä. Oppiaineista 

erityisen haasteellisia ovat olleet matematiikka ja äi-

dinkieli. Neea on taiteellisesti erittäin lahjakas ja har-

rastaa laulamista. Neea miettii hakevansa seuraavalla 

kaudella Idolsiin ja tulevaisuudensuunnitelmina on 

olla kuuluisa laulaja. Koulunkäynti ei siksi Neeaa niin-

kään kiinnosta, paitsi taideaineiden osalta. Neeaa on 

saatu motivoitua koulunkäyntiin keskustelemalla sen 

tärkeydestä ja panostamalla Neean hyvään kohtaami-

seen, kun hän on koulussa. Myös kaverisuhteita kou-

lussa on pyritty vahvistamaan.  

Neean kotiolot ovat koulun näkökulmasta näyttäyty-

neet haasteellisina. Neea on vuosien varrella kertonut 

erityisopettajalle, kuinka vanhemmilla on hyviä ja 

huonoja kausia. Neean isällä on skitsofrenia, joka on 

aiheuttanut psykooseja säännöllisin väliajoin. Van-

hemmat ovat työttömänä ja aiemmin on käynyt ilmi, 

että isän vaikeimmat kaudet käynnistävät äidillä run-

sasta alkoholin käyttöä. Perheellä on välillä äidin alko-

holinkäytön vuoksi ollut taloudellisesti tiukkaa ja 

Neeakin on käynyt diakonian ruokajonossa. Neealla 

on lastensuojelun asiakkuus ja perheessä on käynyt 

perhetyö.  

Viime aikoina Neeaa ei ole koulussa juuri näkynyt. 

Hän on käynyt välillä ja kertonut, että isä ”sekoilee” 

taas, äiti ei ole vielä alkanut juoda, mutta Neaa mieti-

tyttää, milloin äiti repsahtaa. Perheen pitkäaikainen 

perhetyöntekijä on lähtenyt äitiyslomalle ja Neea ei 

pidä uudesta työntekijästä. Koululla on syvä huoli 

Neean tilanteesta ja kotiolojen lisäksi tilanteessa huo-

lettaa Neean ryöpsähtäneet poissaolot.  

Mitä Neean tilanteessa tulisi tehdä ja missä järjestyk-

sessä? Mitä yhteistyötahoja tulisi saada miettimään 

Neean tilannetta? Mitä uusia keinoja voitaisiin löytää 

Neean sitouttamiseksi koulunkäyntiin? Miten Neeaa voisi 

auttaa hyväksymään perhetyöntekijän vaihdoksen? Mitä 

jatkosuunnitelmia Neean tilanteessa voisi tehdä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Case Niklas 
 

Niklas on 15-vuotias yhdeksäsluokkalainen nuori. Hän 

on perusopetuksen luokalla, jolla on 28 oppilasta. 

Niklaksen oppimisvalmiudet ovat muuten hyvät, 

mutta matematiikka tuottaa vaikeuksia ja siinä Nik-

lasta on tuettu yksilöllistetyllä opetuksella. Niklas on 

erittäin hiljainen tunneilla, eikä ota kontaktia opetta-

jiin tai pääosaan luokan oppilaista, jos ei ole pakko. 

Välitunneilla Niklaksella on oma poikaryhmä rinnak-

kaisluokan oppilaista, joiden kanssa käydään tupa-

kalla ja lintsataan. Niklas on aiemmin menestynyt 

melko hyvin koulussa, arvosanat ovat olleet 7-8 pää-

sääntöisesti. Kuluvan lukuvuoden aikana Niklaksen 

poissaolot ovat ryöpsähtäneet ja sitä myöden arvosa-

nat ovat laskeneet. Marraskuussa opettajan aloit-

teesta on sovittu, että koulukuraattori tapaa Niklasta. 

Koulukuraattorilla kestää useita tapaamiskertoja, että 

hän saa Niklasta puhumaan juuri mitään. Niklas kui-

tenkin saapuu tapaamisille pääsääntöisesti.  

Koulukuraattorin tapaamisella Niklas kertoo, että hä-

nen vanhempansa ovat eronneet ja hän asuu isänsä 

kanssa. Äitiä Niklas tapaa säännöllisesti, koska van-

hemmat asuvat lähekkäin. Niklas saa kulkea kotien 

välillä haluamallaan tavalla. Yhteistyössä kotiin van-

hemmat osallistuvat Niklaksen asioiden hoitoon, 

mutta ovat melko keinottomia pojan rajaamisessa ja 

antavat tälle paljon vapauksia. Tarkkaa syytä poissa-

oloille Niklas ei osaa määritellä, mutta koulukuraat-

tori on lukevinaan rivien välistä, että Niklas pelaa pal-

jon nettipelejä, myös yöaikaan.  

Tammikuussa Niklaksen asioissa päätetään järjestää 

verkostoneuvottelu koululle.  

Ketä olisi hyvä kutsua paikalle? Miten varmistetaan, että 

paikalla ovat juuri oikeat ihmiset ja että neuvottelu ei 

paisu Niklaksen ja vanhempien kannalta liian suureksi? 

Miten Niklasta voi valmistella neuvotteluun? Entä van-

hempia?  

Kaikkien osapuolten kanssa on sovittu verkostoneu-

vottelusta. Niklaksen kanssa työskentelevien aikuis-

ten huolenaiheina ovat siis Niklaksen poissaolot ja 

sitä kautta 9-luokalta selviytyminen ja jatko-opintoi-

hin pääsy, Niklaksen tupakointi, Niklaksen pelaami-

nen ja rytmittömyys sekä rajattomuus. Vanhemmat 

ymmärtävät nämä huolenaiheet, mutta eivät pidä tu-

pakointia erityisen huolestuttavana, eivätkä tunnista 

Niklaksen olevan rajaton. Niklas kuuntelee keskuste-

lua, muttei sano mitään.  

Miten Niklasta voisi tukea kertomaan omasta tilantees-

taan? Miten vanhempia voisi sitouttaa vielä vahvemmin 

ottamaan vanhemman roolia?  

Vaikka neuvottelu jännittää Niklasta, hän saa lopulta 

kerrottua, että todellakin pelaa öisin. Isä lähtee aikai-

sin aamulla töihin ja siksi käy myös aikaisin illalla nuk-

kumaan, jolloin Niklas jää vielä valvomaan ja pelaa-

maan. Niklas sanoo, että kaverit ovat pelimaailmassa, 

kun omalla luokalla kavereita ei niinkään ole. Poissa-

olot kesken päivän liittyvät myös kavereiden kanssa 

olemiseen ja pelaamiseen. Niklas haluaisi lukioon, 

koska ei koe ammattikoulussa olevan mitään itselleen 

mieluisaa linjaa.  

Minkälaista jatkosuunnitelmaa Niklaksen tilanteessa voisi 

hahmotella? Miten Niklas saataisiin sitoutumaan suunni-

telmaan? Miten vanhemmat? Millä tavoin ammattilaiset 

voisivat olla Niklaksen ja vanhempien tukena? Mitä suun-

nitelman toteutumisen seuraamisesta voisi sopia? 

Niklaksen ja vanhempien kanssa saadaan tehtyä 

suunnitelma, johon osapuolet lupaavat sitoutua ja 

ammattilaiset lupaavat tukea Niklasta parhaansa mu-

kaan.  

Miten neuvottelu päätetään, jotta Niklakselle jää tunne 

kuulluksi tulemisesta ja siitä, että hän on toimijana 

omassa asiassaan? Miten sovitaan toimittavan, jos Niklas 

ei jatkossa sitoudu neuvottelussa sovittuihin asioihin?  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuol-
lon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialai-
sessa asiantuntijaryhmässä (Opiskeluhuoltolaki 2017, 14§). Yhteiset tapaamiset ovat neuvotte-
luja, joissa jokainen tulee kuulluksi ja joissa asiat menevät eteenpäin. 
 
Yksinkertaisimmillaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä on paikalla esimerkiksi opettaja, opis-
keluhuoltopalvelujen työntekijä ja lapsi/nuori ja useimmiten hänen vanhempansa.  


