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Uusi teemasessio Apuvälineessä! 
KOULU JA KUNTOUTUS – kuntoutus osana koulupäivää tukee oppilasta ja ammattilaista 

Kouluissamme on yhä enemmän oppilaita, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja 
ohjausta. Mitä hyötyä oppilaalle ja opettajalle on siitä, että terapeutti toimii koulussa 
ja on mukana kouluarjessa? Apuvälineessä on tänä vuonna aivan uudenlainen 
teemasessio Koulu ja kuntoutus. Eri ammattilaisten yhteistyötä käsittelevissä 
puheenvuoroissa nostetaan esille koulupäivän aikana tehtävä monialainen yhteistyö ja 
sen hyödyt oppilaalle ja koulun ammattilaisille. 

Mistä tukea monenkirjaviin tilanteisiin? 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. 
Valteri-koulussa oppilaiden tukena työskentelee monialainen tiimi. Monialaisen tiimin 
tuesta hyötyvät erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, mutta myös opettajat, jotka 
saavat tukea opetuksen räätälöimiseen jokaisen oppilaan yksilöllisten tarpeiden 
mukaan.  

Toimintakykyarvio.fi-palvelu kokoaa koulunkäyntikykyyn vaikuttavat tekijät 
yhteiseen keskusteluun 

Oppilaan tuen tarpeiden tunnistamiseen ja toimintakyvyn kuvaamiseen ei ole ollut 
aikaisemmin sopivia työvälineitä. Maksuttoman Toimintakykyarvio.fi-palvelun avulla 
saadaan monialaisesti koottua koulunkäyntikykyyn vaikuttavat tekijät yhteiseen 
keskusteluun mm. opettajien, oppilashuollon sekä terapeuttien kesken.  Tätä tietoa 
hyödynnetään oppimisen tuen järjestämiseen.  

Ohjaava kuntouttaja Erja Kaakkuriniemi ja liikunnan opettaja Elisa Raivio antavat 
mielellään haastatteluja em. aiheista. Tervetuloa kuulemaan heitä Apuväline–
tapahtumaan to 7.11. klo 10 - 10.30 vihreä lava ja pe 8.11. klo 9.30 – 10.30 vihreä 
lava, Tampereen Messu- ja urheilukeskus. Katso myös muut esityksemme aiheesta. 
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Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee yleisen, tehostetun ja 
erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä 
heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. Toimintamme perustuu 
moniammatilliseen yhteistyöhön, laajaan osaamiseen ja innovatiivisiin 
toimintatapoihin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden kunkin yhteydessä toimii 
Valteri-koulu. Valteri kuuluu Opetushallituksen alaisuuteen. Tutustu toimintaamme 
www.valteri.fi 
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