Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

#lastensuojelupäivät2018 #tasavertainenarki

Jokaisella on oikeus oppia –
tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis
Minna Sillanpää
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis / Skilla
Maarit Törmikoski-Hampf

#lastensuojelupäivät2018 #tasavertainenarki

ESITYKSEN SISÄLTÖ:
• Kolmiportainen tuki
• Koulunkäyntikyky
• Oppilas – koti - viranomaisverkosto
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Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät syksyllä
2016
Sijoitettuja
0 – 20 v.
lapsia
n. 10 400
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Kolmiportainen tuki
Yleinen tuki

Tehostettu tuki

Erityinen tuki

Oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelma
- pakollinen

HOJKS
- pakollinen

Eriyttäminen
Oppilaan ohjaus
Oppilashuollon tuki
Tukiopetus
Osa-aikainen erityisopetus
Apuvälineet yms.
Avustajapalvelut
Ohjaus- ja tukipalvelut

Eriyttäminen
Oppilaan ohjaus
Oppilashuollon tuki
Tukiopetus
Osa-aikainen erityisopetus
Apuvälineet yms.
Avustajapalvelut
Ohjaus- ja tukipalvelut

Eriyttäminen
Oppilaan ohjaus
Oppilashuollon tuki
Tukiopetus
Osa-aikainen erityisopetus
Kokoaikainen erityisopetus
Apuvälineet yms.
Avustajapalvelut
Ohjaus- ja tukipalvelut
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Pedagoginen
arvio

Oppimissuunnitelma

Pedagoginen
selvitys

HOJKS

Vahvuudet,
oppimisvalmiudet,
erityistarpeet

Vahvuudet,
oppimisvalmiudet,
erityistarpeet, tavoitteet,
painoalueet

Vahvuudet,
oppimisvalmiudet,
erityistarpeet

Vahvuudet,
oppimisvalmiudet,
erityistarpeet, tavoitteet,
painoalueet

Yleinen tuki ja arvio
sen vaikutuksista

Pedagogiset, oppimisympäristöön liittyvät,
oppilashuollolliset
ratkaisut

Tehostettu tuki ja
arvio sen
vaikutuksista

Pedagogiset, oppimisympäristöön liittyvät,
oppilashuollolliset ym.
ratkaisut

Arvio ohjauksellisista
ja oppilashuollollisista
tukijärjestelyistä

Moniammatillinen
yhteistyö ja
vastuualueet

Arvio ohjauksellisista
ja oppilashuollollisista
tukijärjestelyistä

Moniammatillinen
yhteistyö ja
vastuualueet

Arvio pedagogisista ja
oppimisympäristöön
liittyvistä
tukijärjestelyistä

Edistymisen seuranta
ja arviointi

Arvio pedagogisista ja
oppimisympäristöön
liittyvistä
tukijärjestelyistä

Edistymisen seuranta
ja arviointi, arvio
tukitoimien
riittävyydestä

Oppilas ja huoltaja
Moniammatillinen yhteistyö
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Huoltajan kuulemista edellyttävät päätökset
perusopetuslaissa
• Perusopetuslain 42 §:n mukaiset valituskelpoiset päätökset
• Erikseen säädetty kuulemisesta perusopetuslaissa
1. Erityisen tuen päätökset PoL 17 § 3
2. Erityiset opetusjärjestelyt PoL 18 § 2
• jos huoltaja ei ole tehnyt esitystä

3. Oppilaan jättäminen vuosiluokalle yleisen koulumenestyksen vuoksi
PoL 22 § 3
• jos huoltaja ei ole tehnyt esitystä

4. Kurinpitorangaistukset PoL 36a§1
25.9.2018 Maarit Törmikoski-Hampf ja Minna Sillanpää

” Omassa työssä huolettavat sellaiset oireilevat
lapset, joilla on ollut monenlaista murhetta
elämässä. En oikein tiedä, kuinka tällaisia
”rikkonaisia lapsia” käsitellään.”
”Tuntuu, ett koulu on säilytyspaikka
määräämättömäksi ajaksi. Jatkotoimista ei ole
varmuutta tai ratkaisu on avokuntoutusta ilman
lisäresursseja.”
”Itseäni huolestuttaa eniten koulussa sellaiset
oppilaat, jotka vetäytyvät syrjään. Heillä ei ole
luokkakavereita, eikä kukaan muukaan ikätoveri ole
kiinnostunut heistä.”
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Koulukuntoisuus
LASTENPSYKIATRI ANITA PUUSTJÄRVEN MUKAAN:
• Kykyä käydä koulussa ja koulua (noudattaa ohjeita ja
sääntöjä)
• Kykyä oppia oman kapasiteetin mukaisesti (tarvittavalla
tuella)
• Kykyä selviytyä sosiaalisista tilanteista
• Kykyä huolehtia tavaroista ja läksyistä ikätasoisella
tavalla

 Koulunkäyntikyky
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Koulukuntoisuus – Koulunkäyntikyky
Mikä siihen vaikuttaa?
• Yksilön toimintakyky ja voimavarat
- esim. sairaudet, oppimisvaikeudet, elämäntilanteen
hankaluus ja kriisit
+ esim. hyvä oppimiskyky, korkea motivaatio, hyvät
sosiaaliset
taidot sekä itsesäätely- ja tunnetaidot
• Ympäristön kuormittavat tekijät ja auttavat tekijät
- esim. kiusaaminen, liikaa vaatimuksia, puutteelliset
tukijärjestelyt, perhetilanteen ongelmat
+ esim. sopivan kokoinen ryhmä, riittävästi aikuisia,
yksilölliset oppimäärät, psyykkinen tuki,
kannatteleva perhe ja elämäntilanne
• Yksilön ja ympäristön vuorovaikutus
esim. verkostojen sujuva yhteistyö, oikea-aikaiset
reagoinnit alentuneeseen toimintakykyyn
(opetusjärjestelyt, terveyspalvelut
ym.)
Ei toimi: Toimii: +
#lastensuojelupäivät2018 #tasavertainenarki

Yksilön
terveydentila:
()

Puustjärvi 2017

yleinen hyvinvointi,
fyyysiset oireet,
psyykkiset oireet,
oppimisvaikeudet

Yksilön toimintakyky:

toiminnanohjaus,
ajanhallinta,
tavaroista ja tehtävistä huolehtiminen,
sosiaaliset taidot,
tunteiden ja käyttäytymisen säätely,
aggression halllinta,
ongelmanratkaisutaidot

Yksilön voimavarat:
persoonallisuus,
resilienssi,
elämänhallinta,
vahvuudet,
itsetuntemus,
hoito ja tukitoimet

Opiskeluympäristö:

fyysiset tilat ja olosuhteet
ryhmän koko ja dynamiikka,
muiden erityisoppilaiden määrä,
aikuisten määrä ja toiminta,
luokka- ja kouluyhteisö,
opettajien yhteisöilmapiiri,
odotukset, arvot

Koulunkäyntikyky

Motivaatioon vaikuttavat tekijät:
aiemmat kokemukset,
minäkuva,
omaksuttu malli,
odotettavissa oleva subjektiivinen /
objektiivinen hyöty

Opetus:

resurssit
tukitoimet ja vaikeuksien huomioiminen,
pedagogiset menetelmät
ryhmän ohjaus
opettajien asenne
opettajan saama tuki

Opiskelutaidot:

orientaatio,
käsitys itsestä oppijana,
opetetut ja omaksutut tekniikat,
ajankäyttö

Yksilön elämäntilanne:

perheen ja ympäristön tuki koulunkäynnille,
huolenpito perustarpeista,
elämäntilanteen vakaus,
muutokset,
stressaavat kokemukset, kiusaaminen

Julkaistu teoksessa: vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. Kehittämisryhmän loppuraportti. Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 34/2017

28.9.2018

”Oppilas ja hänen asiansa”
Opetuksen
moniammatillinen
tiimi

Yksilökohtainen
oppilashuolto

Yhteistyötahot

Koulun
johto
(vastuu)

Koulun sisällä

Työrauha, järjestysäännöt,
käyttäytyminen jne.

Perusopetuslaki

Oppilashuoltoryhmä

Huoltaja

Oppilas itse
Ulkopuoliset
yhteistyökumppanit

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki

LAS T E N S U O J E L U LAK I KAI K E N Y L Ä P U O LE L LA

Opetuslainsäädäntö: ”oppilaan
koulun käynnin järjestämistä
koskeva suunnittelu ja siihen
liittyvä keskustelu..”

Sosiaalilainsäädäntö:
Mm. velvoittaa ja säätelee
sosiaalityöntekijän toimintaa

Rikoslainsäädäntö:
”on asioita, jotka täytyy vain ja
ainoastaan poliisin selvittää”

Terveydenhuoltoon liittyvä
lainsäädäntö

Monitarpeisen lapsen tukimuodot ja
toimivakäytänteet

#lastensuojelupäivät2018 #tasavertainenarki

Cecilia
• Peruskoulun 9. luokkaa käyvä nuori:
•
•
•
•
•
•
•

Huostaanotettu
Lievä kehitysvamma
Autistinen
Adhd: lääkitys määrätty, ei käytössä
Näkövamma
Syömishäiriö: ahmiminen
Käytös pulmaa: jumiutuva, omaehtoinen

•
•
•
•

Useita koulu kokeiluja
Diagnoosin täsmentyminen viivästynyt
Kriisiytynyt tilanne kotona
Avun saanti viivästynyt

• Taustalla

Luokan käytänteet:
• Pienryhmä opetus: 6 oppilasta, opettaja ja 3 ohjaajaa
• Luokkatyöskentely:

• Aamulla sovitaan tehtävät, jotka tulisi saada päivän aikana valmiiksi
• Kuvatuki ja ennakointi: mitä nyt – mitä seuraavaksi
• Palkkiojärjestelmä: helmi jokaisesta suoritetusta tehtävästä, palkinto
koulupäivän päätteeksi
• Vahva aikuisen tuki ja ohjaus

• Viikoittainen yksilöllinen toimintaterapia
• Viikoittainen toimintatuokio: neuropsykologi/sosiaalityöntekijä

Koulun sisäinen työnjako
• Monialainen asiantuntijaryhmä: kasvukeskustelut 1 krt/kk
• Päivittäinen yhteydenpito asumisyksikköön tekstiviestein/puheluin
• Wilma viestintä vanhemmille ja asumisyksikköön
• Luokan toimintarakenteet
• Yksilötapaamiset: oppilaan äänen kuuleminen
•
•
•
•

KESY: keskustelu symbolien avulla
Elektroninen Mun oma kirja: esittely, vahvuudet, tavoitteet, toiveet
Tunnekortit
Sosiaaliset tarinat

• Tehtävät ja roolit ammattikunnittain

KESY: keskustelu symbolien avulla
• Kuvamateriaali ja toimintamalli lapsilähtöiseen keskusteluun
• Mahdollisuus kommunikaatioon jossa verbaalisuus ei ole pääosassa
• Kurkistusikkuna lapsen kokemusmaailmaan sekä lapsiryhmän
tapahtumiin
• Lapsen äänen vahvistuminen osana päätöksentekoa esim. HOJKS- tai
HOPS-, kehitys-, arviointi- tai kuntoutuskeskusteluissa, joissa lapsi on
mukana
• Havaintoväline varhaiseen puuttumiseen, osa oppilashuoltoa
• Koulun keskustelujen aihepiirit kuvina: opetussuunnitelma-,
toimintakyky- ja toiminta-alueittaisen opetuksen käsitteet yhdessä

Kesy keskustelu kehitysvammaisen oppilaan kanssa

Oppilas – koti – viranomaisverkosto
Toiminnan tavoitteena oppilas keskiössä
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Viranomaisverkosto
• Sijoituksesta vastuussa oleva sosiaalityöntekijä
• Asumisyksikkö:
• omahoitaja, vastaavaohjaaja

• Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä:
•
•
•
•

henkilökohtainen apu
kuljetuspalvelu
palveluasuminen
pk:n jälkeiset palvelut

• Kehitysvammahuolto:

• pk:n jälkeen lääketieteellinen seuranta
• kuntoutussuunnitelma
• lääkinnällinen kuntoutus

• Vammaisjärjestöt:

• NKL: apuvälineet, sopeutumisvalmennus, nuortentoiminta
• Autismisäätiö

Viranomaisverkosto: hyväksi koetut käytänteet
• Säännöllinen yhteydenpito
• Ammattiryhmittäin
• Päällekkäisyyttä välttäen

• Verkostokokoukset

• HOJKS
• Kuntoutussuunnitelmapalaveri
• Kasvukeskustelut

• Vaatii: aikaa, luottamusta, tahtotilan, suostumuksen, molemminpuolisen aktiivisuuden
• Tavoitteena

• tiedon välittäminen
• Yhteistyö viranomaisten kanssa lapsen/nuoren edun mukaisesti

Yhdyspintaa ja tahtotilaa
Tarvitsemme toimintakulttuurin syvällistä muutosta, joka mahdollistaa
eri professioiden, viranomaisten ja hallinnontasojen lapsen ja nuoren
parhaaksi tekemän verkostomaisen yhteistyön.
Sen syntyminen edellyttää lukuisia erilaisia toimia.
Yhtä ratkaisua yhdyspintahaasteeseen ei ole olemassa.
(Heinonen ym. 2018,15)

Kohtaaminen
”Saamme sen mitä olemme
toisilta ihmisilta”
- Tommy Hellsten
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