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Tilannekuvien tuottamista ja  
tutkimusperustan vahvistamista

§ vuotuiset Vaatu-toimijoiden tunnusluvut ja laadulliset ulottuvuudet
– mukana kaikki neljä toimijaa, tuotoksena kansallista tilannekuvaa 

(tilastointipäivä 24.11.)

§ jatkuva tieteellinen jäsennys ja käsitteellistäminen 
– kansallisesti ja kansainvälisesti, eri  näkökulmia (laadulliset aineistot)

§ sairaalaopetuksen, viimeisimpänä konsultatiivisen sairaalaopetuksen 
tutkimus

§Vaatu-konsultaatiotutkimus 
– aloitettu sairaalaopetuksessa, laajentunut kaikkiin toimijoihin 
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Kolmen vaativan erityisen tuen 
toimijan tilannekuva osana 
VIP-verkoston kehittämistä

SAIRAALAOPETUS, ELMERI-KOULUT 
JA VALTION KOULUKOTIKOULU

Jyrki Huusko Tanja Äärelä

Esimerkki / kertyvät tunnusluvut
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Muuttuva sairaalaopetus (Äärelä & Huusko 2021)
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Kuntouttaa vai tukea? 
Erityisopetuksen paradigmamuutos

Äärelä, Määttä & Huusko

Tutkimusperustaa ja käsitteiden yhtenäistämistä kansallisesti 
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Tutkimusperustaa ja käsitteiden yhtenäistämistä kansainvälisesti 
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Konsultatiivinen sairaalaopetus

Sairaalaopetuskonsultaation kolme inkluusion edistymistä tukevaa muotoa: 

1) sairaalaopetuksen siirtymis- ja palautuskonsultaatio (lakisääteistä), 

2) ennaltaehkäisevä ja tilannearviokonsultaatio (yksittäisen, ei-sairaalaopetuksessa olevan 
oppilaan koulunkäyntiin liittyvää) ja 

3) pedagoginen yleiskonsultaatio (yleiset opetusjärjestelyt, ei yksittäistä oppilasta koskevaa)  
(Äärelä, Määttä & Huusko 2021)

- kaksi jälkimmäistä ovat tämän toiminnan keskiössä
- Vaatu-konsultaatiota tullaan jäsentämään samoin termein (kohdat 2 ja 3)

- vaativa konsultaatio ja sairaalaopetuskonsultaatio kulkevat käsi kädessä
- Sairaalaopetuskonsultaatio resursoitiin valtion erityisavustuksella 1.8.2021 

alkaen 
(44 konsultoivaa sairaalaopettajaa)

- Vaatu-konsultaatio on rakentumassa ja käynnistymässä
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Alustavia havaintoja

§ 37 konsultoivaa sairaalaopettajaa
§ 1.8.-30.10.2021

– 1694 konsultaatioraporttia
– 834 eri konsultaatiotapausta
– kirjaamislogiikan variaatiot
– ylivoimaisesti suurin osa ennaltaehkäisevää ja 

tilannearviokonsultaatiota (yksittäiset oppilaat)
– alkuvaiheessa pedagoginen yleiskonsultaatio 

painottuu konsultatiivisen työn esittelyyn
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Konsultaatiolomakkeita Konsultaatiotapauksia

• vastauksia 18 sairaalaopetusyksiköstä
• suuret konsultaatiokokemuserot

• aloittelevat konsultaatioyksiköt ja -opettajat
• kokeneet konsultaatioyksiköt ja -opettajat

Konsultatiivinen sairaalaopetus
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Aineisto-otteita
Konsultatiivinen sairaalaopetus

Observoinnin kautta löydetty lisää 
uusia keinoja tukea oppilasta ulos 
haastavasta käytöksestä. Tilanne 

parantunut selvästi syksyn aikana. 
Myös jatko näyttää nyt lupaavalta 

kohti yläkoulua.

Oppilas tarvitsee koulussa nopeita yksilöllisiä 
työjärjestysmuutoksia. Hän ei voi näkemyksemme mukaan muille 

oppilaille aiheuttamansa erittäin vakavan vaaran vuoksi 
osallistua ryhmätoimintaan. Luokka (yleisopetuksen ryhmä, ao
oppilas tehostetussa tuessa) on tapahtumien vuoksi kriisissä. 

Tilanteessa on jo viraston toimia, rikosilmoitus ja 
lastensuojeluilmoitus tehtynä. Oppilas tarvitsisi kiireellisesti 

hoidon aloittamisen ja tutkimuksia jotta haasteiden primäärisyy 
selviäisi. Ohjeistettu aloittamaan prosessi kohti yksilöllisiä 

opetusjärjestelyjä kunnes jatko on viraston ohjeistamana selkeästi 
tiedossa. On epätodennäköistä, että oppilaan koulunkäyntiä 

voidaan enää järjestää nykyisessä ryhmässä.

Muuta huomioitavaa: koulun tasolla 
näyttäisi olevan kovasti pulmia.

Hoidolta esitiedot ja pyyntö olla omaan kouluun 
yhteydessä, jotta kartoittaisin koulun tilannetta ja 

ohjaisin heitä tekemään erityisiä opetusjärjestelyitä. Olin 
tämän jälkeen yhteydessä omaan kouluun, jossa ilmeni 

samat huolet (poissaolot ja rajattomuus).

Oppilas ei tule kouluun. Aiemmin paljon 
poissaoloja. Ei havaittuja oppimis- tai 

käyttäytymisvaikeuksia.

Opettajat kiittelivät lopuksi kovasti ja olivat iloisia, kun 
tämä hanke on alkanut ja nyt heilläkin on mahdollisuus 
saada sairaalaopetuksen konsultaatiota. Keksimme myös 

muutaman uuden tukitoimen, mitä lähtevät kokeilemaan. 
Näin konsultaatiosta jäi hyvä fiilis. 

Alkavat tekemään koululla 
oppiaineisiin konkreettisia 
paketteja, joiden mukaan 

voi osa opiskella. … 
Yrittävät eriyttää koulua 

käymättömiä vielä 
enemmän. … Ovat minuun 

yhteydessä tarvittaessa.
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Mitä tuleman pitää …
§ konsultatiiviset narratiivit

– vaativan konsultaation prosessi-, 
oppilas- ja tapauskuvauksia 

– primäärisyy ja siinä mahdollisesti 
havaittava muutos (esim. aggressiivisuus 
à oppimisvaikeus, mielen häiriöt, 
tilannetekijät; ks. esim. 
koulunkäyntikyvyn osa-alueet)

– toimijajoukon muotoutuminen; keitä 
prosessissa mukana; toimijuuksien 
merkityksiä 

– huoltajan ja oppilaan osallisuus
– konsultoivan opettajan rooli ja havainnot 

vaikuttavista komponenteista

1. tapaaminen: väkivallalla toistuvasti 
oireileva lapsi – kodin ja koulun huoli -
> tilannekuva -> tarvittava 
lisäinformaatio

2. tapaaminen: xxx
3. tapaaminen: xxx
4. tapaaminen: xxx
5. tapaaminen: xxx

Konsultatiivinen sairaalaopetus
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Kiitos!


