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Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan  
Tilannekatsaus

•  Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on 
asettanut nuorisotakuun kärkihankkeelle neuvottelukunnan 
ajalle 4.10.2017–31.12.2018. 

• Neuvottelukunta korvaa aikaisemmin asetetun 
nuorisotakuun johtoryhmän. Pj. kansanedustaja Tiina 
Elovaara.

• Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida 
nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen 
toimeenpanoa, seurata maakuntauudistusta nuorille 
suunnattujen palvelujen näkökulmasta sekä koota hyviä 
käytäntöjä hyödynnettäväksi kuntien ennaltaehkäisevässä 
työssä. 

• Koordinaation varmistamiseksi kuuden ministeriön yhteinen 
NEET- ministeriryhmä päätti syyskuussa 2017 yhdistää NEET-
toimintaohjelman, Nuorisotakuun ja nuorisotyöttömyyden 
vähentämisestä 28.8.2017 sovittujen toimien seurannan 
yhdeksi kokonaisuudeksi. 2



Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan 
-neuvottelukunta / Tilannekatsaus

• Ohjaamoja on noin 50 ja niissä työskentelee vähintään 
yhtenä päivänä viikossa yli 400 eri alojen ammattilaista.  
Vuonna 2017 Ohjaamot ovat kohdanneet nuoria asiakkaita 
yksilökäynteinä tai ryhmäohjauksessa 120 000 kertaa. 

• Luottohenkilötoimintamallia on hahmoteltu 
sosiaalihuoltolain ja nuorisolain pohjalta. 

• Nuorten yrittäjyyspajatoiminta on laajentunut 
valtakunnalliseksi, nuorten yrittäjyyspajat ovat osa TE-
palveluja.

• Palkkatukijärjestelmä on uudistettu, sitä käytetään 
selkeämmin ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja 
avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistämiseen. 

• Koulupudokkuutta ehkäisevät toimet / JOPO-toiminnan 
kehittäminen, 14+16 hanketta
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Koulupudokkuutta ehkäisevät toimet / 
JOPO-toiminnan kehittäminen

• JOPO-toiminnan kehittämiseen myönnetty yhteensä 700 000 
euroa verkostohankkeille. 

• 14 kehittämishanketta rahoitettu vuonna 2016 ja 16 
hanketta vuonna 2017

• uusien ja jo olemassaolevien verkostojen yhteistyön 
kehittäminen

• täydennyskoulutus, mentorointi, suunnitelmalliset 
opintovierailut

• kansallisen tai alueellisten koulutustapahtumien 
järjestäminen

      yhdessä OPH:n kanssa
• yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä muiden JOPO-

toteuttajien kanssa
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JOPO- toiminnan kehittäminen

• lähijaksojen ja työssäoppimisen yhdistäminen joustavasti 
perusopetuksen tavoitteisiin

• materiaalin tuottaminen JOPO-toiminnan tueksi
• Toiminnan kehittäminen niin, että JOPO-opiskelijoiden jatko-

opintoihin ohjauksessa oleskeluluvan saaneiden oppilaiden 
erityistarpeet otetaan huomioon
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Selvitys eduskunnalle oppilas- 
opiskelijahuoltolain toimeenpanosta 

kevätistuntokaudella 2018
• Hyväksyessään oppilas- ja opiskelijahuoltolain eduskunta 

edellytti vastauksessaan (EV 218/2013 vp) kyseisen lain 
toimeenpanon arviointia. Eduskunta antoi opetus- ja 
kulttuuriministeriölle seurantatehtävän uudistuksen 
vaikutuksista opiskeluhuollon vaikuttavuuteen, 
tehostumiseen, palvelujen saatavuuteen ja henkilöstön 
riittävyyteen eri puolilla maata.

• OKM:n selvitys pohjautuu Karvin (2017) tekemään arviointiin 
sekä Kouluterveyskyselyjen (THL)  ja TEA-Viisarin (THL ja 
OPH) tuloksiin.
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Terhi Ojala



Yhdyspinnat: Vaativan erityisen tuen 
kehittämisehdotukset / Lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelma

• LAPEn painopisteet:

 erityis- ja vaativimman tason palvelut
 lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta 

vahvistava toimintakulttuuri
 perhekeskustoimintamalli
 varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos 

hyvinvoinnin tukena

13



VIP-verkostojen ja LAPE:n yhdyspinta

LAPE tavoite: perustaa viidelle sote-uudistuksessa 
muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle osin verkostorakenteiset 
lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osaamis- ja 
tukikeskukset. Keskuksiin kootaan kaikkein vaativinta 
erityisosaamista ja erikoistumista edellyttävät lasten, nuorten ja 
perheiden sote-palvelut. Muut lasten, nuorten ja perheiden 
vaativimmat palvelut liittyvät tai linkittyvät keskusten 
verkostorakenteeseen asiakaslähtöisyyden ja integraation 
periaattein. 

Näin voidaan varmistaa vaativimpien palveluiden alueellisesti kattava 
saatavuus sekä palveluiden käyttäjille, erityisesti useita palveluja 
samanaikaisesti tarvitseville helposti avautuvat palveluiden kokonaisuudet. 
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VIP-verkostojen (2018-2020) tehtävät (Koivula 2018) 

Vahvistaa vaativan erityisen tuen kehittämistä lainsäädännön 
ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Alueellinen vaativan erityisen tuen kehittäminen. 
Lisätä ja vahvistaa vaativan erityisen tuen toimijoiden 
kehittämisosaamista sekä kannustaa tavoitteelliseen 
kehittämis- ja kokeilutoimintaan.

Edistää yhdessä oppimista sekä hyvien käytäntöjen, 
työvälineiden ja innovaatioiden jakamista alueellisesti ja 
kansallisesti.

Kehittää uusia yhteistyön tapoja eri toimijoiden välillä. 
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VIP-verkostojen tehtävät / osaamisen 
vahvistaminen (Koivula 2018) 

• Kuntien ja yksityisten opetuksen järjestäjien koulujen sekä 
yliopistojen harjoittelukoulujen tukeminen ja 
ohjaaminen vaativan erityisen tuen kysymyksissä. 

• Konsultoida ja ohjata opetushenkilöstöä sekä 
moniammatillisia toimijoita vaativan erityisen tuen 
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

• Täydennyskoulutustarpeiden kartoittaminen ja 
koulutuksen järjestäminen. 
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VIP etenee: 

Ohjausryhmä 2.2.
Kansallinen kick off 12.3. 

Alueellinen kehittämistyö 
alkaa:
• OYKS 29.5.Oulu/Jaakko Viitasaari 

/Valteri

• TAYS 25.4. Tampere/Johanna 
Sergejeff

• HYKS 2.5. Helsinki/Minna Sillanpää, 
Misa Möller

• TYKS 3.5. Turku/Merja Koivisto, Misa 
Möller

• KYS 4.5. Kuopio/Inkeri Kekäläinen

https://www.valteri.fi/palvelut/kehittamiskumppanuu
s-3/kansalliset-kumppanuudet/

• 100 toimijaa / ryhmä
• 2 / org / yksikkö
• Kutsukirje, ilmoittautuminen 

/halukkuus mukaan
+Syksy 2018 (2pv), +kevät 2019 
(2pv)+

Alueellinen yhteistyö: 
erityisesti OT-keskukset

Lisätietoja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Jussi Pihkala

Opetushallitus: Pirjo Koivula

Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri: Terhi Ojala
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Sairaalaopetusyksiköiden, Elmeri-koulujen, valtion koulukotikoulujen, kunnallisten 
erityiskoulujen, Valterin sekä yliopistojen erityispedagogiikan yksiköiden yhdyshenkilöt | 
asiantuntijat 

Sairaalaopetusyksiköiden, Elmeri-koulujen, valtion koulukotikoulujen, kunnallisten 
erityiskoulujen, Valterin sekä yliopistojen erityispedagogiikan yksiköiden yhdyshenkilöt | 
asiantuntijat 

1. Luodaan toiminnan 
kivijalkaa:  
kevät 2018

Kansallinen kick off 12.3.+
alueelliset tilaisuudet (1pv) 

huhti-toukokuussa: 
perustetaan yhteistyöverkostoja 

viidelle ns. erva-alueelle, 
pohditaan/rakennetaan 
toimintaa ja toimijoitten 

keskinäistä työnjakoa
+

Syksy 2018 (1+1pv)--kevät 
2019 (1+1pv)  +syksy 2019?
kehitetään, lisätään ja jaetaan 
erityispedagogista osaamista

.

Kasvatus- ja opetushenkilöstö, joiden ryhmissä on lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat 
vaativaa erityistä tukea
Kasvatus- ja opetushenkilöstö, joiden ryhmissä on lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat 
vaativaa erityistä tukea

2. Koulutukset, mallit, 
menetelmät

alk. syksy 2018 ->

Henkilöstön osaamis- ja 
jaksamisresursseja vahvistetaan ja 
uudistetaan alueellisesti erilaisin 

koulutuksin, mallein ja menetelmin 
teknologiaa hyödyntäen.

Hyödynnetään myös jo olemassa oleva 
kansallinen ja alueellinen koulutustarjonta 

yms.

(mm. Oppimisen tuen päivät/Avi-yhteistyö, 
Oppimisen Tuen Foorumi, pedagogiset 

nettikahvilat, Oph/Valteri konsultaatioryhmä 
jne.)

Vaativan erityisen tuen 
tarjonta lähikouluissa ja 
erityiskouluissa

Vaativan erityisen tuen 
tarjonta lähikouluissa ja 
erityiskouluissa

3. Tehostuneet opetus- ja 
tukitoimet

2020 ->

Uudistuneet joustavat 
toimintamallit ja tehokkaat 
pedagogiset menetelmät 

kasvatus- ja opetushenkilöstön 
käytössä



• Opetushallitus on avannut valtionavustushaun 
koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi 
esi- ja perusopetuksessa 

• Avustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen 
samanaikaisopettajiksi, opetusryhmien jakamiseen tai 
jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen sellaisiin esi- ja 
perusopetuksen opetusryhmiin, joissa opiskelee osittain tai 
kokonaan tehostetun tuen, erityisen tuen piirissä olevien 
oppilaita tai erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita. 

• Avustusta voidaan käyttää myös erityisopetuksen laadun 
kehittämiseen tarvittaviin materiaaleihin. Haettavissa on 
yhteensä 30 miljoonaa euroa.

• Avustusta myönnetään opetuksen järjestäjälle 
koulukohtaisesti seuraavien koulujen toiminta-alueita 
kuvaavien indikaattoreiden perusteella: 30-54-vuotiaiden vain 
perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, 
työttömyysaste, vieraskielisten osuus sekä opetukseen 
käytetty resurssi (euroa/oppilas) vuonna 2017.

• Avustusten hakuaika päättyy 25.4.2018.
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Työryhmän esityksiä
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