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Varhain on parhain!
MITEN TURVATA JOKAISEN OPPILAAN OIKEUS SAADA OPETUSTA?
Perusopetuksessa tällä hetkellä näkyvimmin opettajien osaamista haastavat vaativan erityisen tuen
oppilaat. Vaativan erityisen tuen oppilaat ovat lapsia ja nuoria, joilla on esim. vakavia psyykkisiä pulmia,
moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjon diagnoosi. Suomessa heitä on
arviolta 10 000 ja osa heistä sijoittuu ns. yleisopetuksen kouluihin.
- Tämän hetken tilanne asettaa suomalaiset opettajat valtavan haasteen eteen. Luokat ovat isoja ja
inklusiivisen opetuksen mukaisesti opetettavana on hyvin erilaisia oppilaita. Yleisopetuksen luokassa on
hyvin usein useita yleisen, tehostetun tai erityisen tuen tarvitsijoita. Kun heistä vielä joku on psyykkisesti
oireileva, niin on selvää, että myös opettaja tarvitsee työhönsä tukea, summaa Valterin johtava rehtori
Anne Vierelä.
Lapsella on oikeus opetukseen ja opettajalla tukeen
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on osallistunut aktiivisesti OKM:n asettaman vaativan erityisen tuen
kehittämisryhmän työhön. Työstä syntyi raportti, jonka toimenpide-ehdotukset pyrkivät turvaamaan
jokaisen oppilaan oikeuden saada opetusta.
Raportissa on kiinnitetty erityistä huomioita ennaltaehkäisevään toimintaan. Vahvasti esille on nostettu
koulujen ja kuntien toimintakulttuuri sekä erilaisten oppilaiden oppimista edistävä monialainen yhteistyö.
- Heikkojen signaalien tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on kaikkein tärkeintä. Tämän jälkeen
moniammatilliset tukitoimet osana koulunkäyntiä voivat olla merkittäviä tekijöitä, kun pyritään
ehkäisemään nuoruusiän haasteita. Kustannuksista puhutaan paljon. Kun ajoissa panostetaan
koulunkäyntiä ja elämää tukeviin toimiin, yhteiskunta säästää myöhempien vaiheiden mahdollisesti jopa
moninkertaiset kustannukset.
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri edistää yhdessä kotikunnan kanssa tuen tarpeessa olevan
koulunkäyntiä monialaisella asiantuntijuudella. Tavoitteena on olla mukana luomassa sellaista
toimintakulttuuria, että jokainen oppilas voi opiskella omassa lähikoulussaan ja saa tarvitsemansa tuen.
Tuemme opettajien osaamisen kehittymistä yksittäisen oppilaan ja samalla koko yhteisön hyödyksi.
Tervetuloa pe 26.1. klo 10.30 – 11 kuuntelemaan johtava rehtori Anne Vierelän Vaativan
erityisen tuen kehittämisryhmän loppuraporttiin (OKM, 2017:34) pohjautuva esitys

Miten turvata jokaisen oppilana oikeus saada opetusta? Educa-messujen Open
Lounge –tilassa.

Valterin löydät myös osastoiltamme 6d60 ja Svenska Hörnanista 6n48. Lue lisää Educasta ja
ohjelmastamme siellä!
Lisätiedot Anne Vierelä, johtava rehtori, puh. 0295 29 4774, anne.vierela@valteri.fi
Minna Närhilä, viestinnän suunnittelija, puh. 0295 335 464, minna.narhila@valteri.fi

Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee
lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja e rityisen tuen
tarpeisiin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden kunkin yhteydessä toimii Valteri-koulu. Tutustu
toimintaamme valteri.fi !
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