
   

 
 
VOITTO – Vaativan erityisen tuen toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen pedagoginen kehittäminen 
koulutuskokonaisuus käynnistyi Tampereella syksyllä 2018. Oph:n rahoittama koulutus toteutettiin yhteistyössä 
Valterin ja Tampereen kesäyliopiston kanssa. Kouluttajina toimivat toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen 
asiantuntijat Valterin eri toimipisteistä. Koulutus täyttyi ennätysnopeasti, ja se vahvisti jo tiedossa ollutta 
koulutustarvetta juuri tälle kohderyhmälle.  
 
Neljässä lähijaksossa sekä niihin liittyvissä etä- ja ennakkotehtävissä työstettiin omaa ammatillista kasvua toiminta-
alueittain järjestettävän opetuksen kentällä. Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen arki on vahvasti 
moniammatillista ja työn vaativuustaso on suuri. Siksi kutsuimme lukuvuoden pituiselle matkalle mukaan opettaja-
ohjaaja -pareja. Myös opettaja-ohjaaja -parien esimiehet saivat kutsun kolmannen lähijakson ”Normipäivään”. 
Koulutukseen osallistui reilu 30 opettajaa ja ohjaajaa sekä heidän esimiehiään. 
 
Koulutuksessa tunnistettiin keinoja tukea työhön liittyvää hallinnan tunnetta ja ammatillisen kasvun mahdollisuuksia. 
Toimiva aikuisten välinen yhteistyö kannattelee luokkahenkilökunnan työssä jaksamista ja mahdollistaa osaltaan 
oppilaiden hyvän ja tavoitteellisen kouluarjen onnistuneen rakentamisen.  Osallistujat saivat työvälineitä oppilaiden 
toimintakyvyn moniammatilliseen kuvaamiseen ja elämänkaarta tukevien, oppilaan elinympäristöjen kannalta 
merkityksellisten tavoitteiden asettamiseen. Lisäksi keskityttiin opetusta ohjaaviin normeihin sekä tavoitteita tukevan 
kouluarjen järjestämiseen opetuksen suunnittelun, toteutuksen sekä haastavista tilanteista selviämisen näkökulmista. 
Osallistujat tutustuivat myös käytännön tasolla etäyhteyksin tapahtuvaan työskentelyyn etätehtävien muodossa.  
 
VOITTO –koulutuskokonaisuudessa osallistujat saivat koulutusdiojen lisäksi mukaansa kouluttajien lähijaksojen 
teemoista valmistamat videoklipit. Nämä kymmenminuuttiset klipit ovat osallistujien käytettävissä työyhteisöissään. 
Saadun palautteen mukaan videoklippejä on käytetty työyhteisöissä luokka- sekä koulutiimien keskustelujen 
alustuksina.  
 
Koulutuspalautteessa kokonaisuus arvioitiin onnistuneeksi ja toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa 
työskentelevien kollegoiden kohtaaminen tärkeäksi.  Kohderyhmä arvosti koulutusta, jossa kokonaisuus oli suunniteltu 
juuri tämän oppilasryhmän arjen erityiskysymysten ympärille. Monen suusta kuultu palaute olikin: Kerrankin kohti 
käyvä koulutus, jossa kaikkea ei tarvitse yrittää soveltaa. 
 
Koulutuksen lähiopetuspäivät teemoineen olivat seuraavat: 
 
Jakso 1 on 12.9. - 13.9.2018. Aiheina moninainen yhteistyö toimijoiden kesken – tunneilmasto, yhteys ja yhteinen 
oppiminen sekä työyhteisön jaksamisesta huolehtiminen. 
 
Jakso 2 on 8.11.2018. Aiheina elämänkaarinäkökulma ja toimintakyvyn (ICF) tarkastelu osana oppimistavoitteiden 
asettelua. 
 
Jakso 3 on 13.2.2019. Aiheina perusopetuslainsäädäntö ja erityisen tuen päätös toiminta-alueittain etenevässä 
opetuksessa.  
 
Jakso 4 on 10.4. - 11.4.2019. Aiheina tavoitteita tukeva arki, opettajan pedagoginen vastuu, ohjaajan työn 
vahvistaminen ja haastavien tilanteiden kohtaaminen toiminta-alueittaisessa opetuksessa. 
 
Kouluttajina Valterista toimivat Johanna Pulkkinen, Anna-Kaisa Sipilä, Erja Kaakkuriniemi, Heljä Happonen, Päivi Lång 
sekä Kukka-Maaria Vänskä. Yhteistyötä tehtiin Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston INTO –hankkeen kanssa. 
INTO-hankkeesta vierailijoina lähijaksolla 3 olivat Elina Kontu, Raija Pirttimaa ja Satu Peltomäki.  
 
Syksyllä 2019 käynnistyy saman sisältöiset VOITTO –koulutuskokonaisuudet Tampereella (VOITTO 2.0) ja Oulussa 
(VOITTO 3.0). Yhteyshenkilö VOITTO 2.0 ohjaava opettaja Heljä Happonen 0295332869 
Yhteyshenkilö VOITTO 3.0 ohjaava opettaja Anna-Kaisa Sipilä 0295294593. 


