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Lähikouluperiaate, OPS 2014

• Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti 

omassa opetusryhmässä ja koulussa 

erilaisin joustavin järjestelyin, ellei 

oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä 

edellytä oppilaan siirtämistä toiseen 

opetusryhmään tai kouluun.

Jos haluat kulkea kovaa, mene yksin.  

Jos haluat kulkea kauas, mene yhdessä.

Oppilaan oppimisen 
ja koulunkäynnin 

ohjaaminen ja 
tukeminen (ohjeiden 

mukaan)

Oppilaan itsenäisen 
selviytymisen ja 
omatoimisuuden 

tukeminen 

Oppilaan 
myönteisen 
itsetunnon 

kehittyminen

Moniammatillisuuden 
hyödyntäminen

Kodin 
voimaantuminen

Verkostot

Työ-
hyvin-
vointi
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Käsitteet: yhteisopettajuus

samanaikaisopetus (co-teaching)

• Samanaikaisopetus (Cook & Friend

1995) Samassa tilassa tapahtuvaa, kahden 

tai useamman pedagogisen ammattilaisen 

heterogeeniselle oppilasryhmälle antamaa 

opetusta (kummallakin aktiivinen rooli)

• Yhteisopettajuus (Takala 2010)

Opetuksen yhteinen suunnittelu, 

toteutus ja arviointi

Tukikeinot  kolmiportaisessa tuessa 
Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki. Selvitys kolmiportaise tuen toimeenpanosta. OKM. Julkaisuja 4/2014

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Muut

Erityinen tuki erityiskoulussa

Erityinen tuki erityisluokalla

Erityinen tuki muun opetuksen yhteydessä

Oppimäärien yksilöllistäminen

Tulkitsemispalvelut

Avustajan työpanos

Oppimateriaalin selkokielistäminen

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulun kerhotoiminta

Luokan kertaaminen

Läksyjen tekemisen seuranta

Osa-aikainen erityisopetus yksilöopetuksena

Osa-aikainen erityisopetus pienryhmässä

Osa-aik erityisopetus samanaikaisopetuksena

Oppimissuunnitelma tai HOJKS

Erilaiset koejärjestelyt

Tukiopetus

Ennakoiva tukiopetus

Ryhmäkoko

Opintojen yksilöllinen ohjaus

Opetuksen eriyttäminen

Oppilashuollon osuuden vahvistaminen

Joustavat ryhmittelyt

Erityisopettajan konsultointi

Tiiviimpi yhteistyö kodin kanssa

Tiimi- ja yhteisopettajuus

Samanaikaisopetus

Opettajien yhteistyö

Yleinen tuki

Tehostettu tuki

Erityinen tuki
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Oppilaan 
avustaja

Opettajan 
avustaja

Oppimis-
tilanteen 
ohjaaja

Sijaisopettaja
Kasvun 
tukija

Erityis-
opetuksen 
tiimin jäsen

”Joka paikan 
höylä”

Koulunkäynninohjaajan seitsemän roolia

http://www.jhl.fi/files/attachments/oppaat/kko_opas_2011_nn.pdf

Koulunkäynninohjaajan ja opettajan yhteistyössä 

keskusteltavia ja sovittavia asioita:

• Perustyön tavoitteet ja arvot

• Työparin työhön ja työkäytäntöihin tutustuminen

• Tutustuminen ihmisenä ja työparina

• Työparityöskentelyn hyödyt oppilaille ja työyhteisöille

• Työparityöskentelyn tavoitteet ja arvot

• Pelisääntöjen luominen ja tarkentaminen

• Yhteistyörakenteet

• Työvälineet ja resurssit

• Työn organisointi

• Joustavat vastuuroolit

• Ammatillinen vuorovaikutus

• Positiivinen asenneilmapiiri

• Kummankin vahvuudet ja kehittämisen kohteet - itsearviointi ja palaute muilta

• Asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi ja kehittämiskohteiden valinta

• Sitoutunut yhteys esimiehiin ja työyhteisöön

lähde: Ulla Piekkari, JHL:n Opetusalan ammatilliset opintopäivät 2008

http://www.jhl.fi/files/attachments/oppaat/kko_opas_2011_nn.pdf
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Oppimistilanteen ohjaaja
Koulunkäyntiavustajan työn arkikäytänteet koulussa. 

Leikas, Riitta & Rantio, Päivi. gradututkimus 2003.

• Suurimman osan päivästä koulunkäyntiavustaja toimi erilaisten 
oppimistilanteiden ohjaajana. Tavallisimmin hän työskenteli opettajan 
ohjeiden mukaan samassa luokassa tai pienryhmän kanssa toisessa 
tilassa. 

• Sellaisia tiimityön malleja, joissa koulunkäyntiavustaja ja opettaja 
yhdessä suunnittelivat ja toteuttivat opetustyötä, havaittiin vähän. 

• Koulunkäyntiavustajan itsenäistä opetustyön suunnittelua ja toteutusta 
ei havaittu joitain yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Näissä 
tapauksissa opettajat luottivat täysin koulunkäyntiavustajan taitoon ja 
kokemukseen suoriutua opetustehtävästä. 

• Havaintojen perusteella kouluissa opetustyö tapahtui suunnitellusti, 
mutta kaikki opettajat eivät pitäneet merkityksellisenä kertoa 
koulunkäyntiavustajalle suunnitelmistaan. 

• Koulunkäyntiavustajien näkökulmasta informaation puute teki työn 
suunnittelun ja ennakoimisen mahdottomaksi.

Vuorovaikutussuhteet; 

valtasuhteet pari- ja tiimityössä

• Keinuntaa symmetrian ja epäsymmetrian välillä

– Opettaja on aina avustajan lähiesimies ja johtaa ja 
vastaa luokan toiminnasta ”teacher leadership”

– Rehtori on molempien yhteinen esimies

– Opettajalla koulutuksen, asiantuntija-, virka- ja 
vastuunjaon perusteella avustajaan nähden erilainen 
valtapositio

– Kuitenkin arkityön keskiössä sama kohde: lapsi/lapset 
ja hänen vanhempansa ja muut yhteistyökumppanit

• Siksi yhteiset pelisäännöt ovat TÄRKEÄT, ettei synny ali- tai 
ylivastuuttamista eikä ali- tai yliodotuksia 
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• Ollessaan vastuullisissa tilanteissa oppilaan 

kanssa kaksin, pienryhmässä, välitunneilla, 

siirtymätilanteissa, jne. avustajalla ”assistant

leadership” –vastuuta; työntekijän ja aikuisen 

vastuuta

• Moniammatillisessa yhteistyössä erilaisia 

valtapositioita
ohjaaja ope

Miksi yhteisopettajuutta ja 

tiimityötä??
• Yleinen yhteiskunnallinen ja työelämämuutos -> tiimityö 

• Koulun toimintaympäristön muutos -> OPS2016

• Opettajat kasvavien haasteiden edessä

- oppilaiden tarpeet, opetustyö: 

eriyttävä opetus, inklusiivinen koulu, monialaiset

oppimiskokonaisuudet, eheyttävä opetus

• Uudistuvassa koulun toimintakulttuurissa  

tärkeäksi muodostuvat:

- Jaettu vastuu, yhteistyö ja ammatillisen

tietotaidon jakaminen

- Yhteisöllisyys  ja oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin

tukeminen
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Eriyttävä opetus

Eriyttämisen näkökulmat koulun arjessa

1) Oppimisen näkökulma – oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen 
näkökulma 

- Perustuu usein saatuun diagnostiseen tietoon oppilaan tuen 
tarpeista 

- seuranta, seulat, testit, diagnoosit, huoli, havainnot, 
oppimisvaikeus, oppimisstrategian puutteet, 
psykososiaaliset ongelmat

- Pohjana voivat olla myös oppimistyylit, temperamentti ym. 
typologiat

- Yksilöllistävä eriyttäminen: tukea oppilaan kehitystä 
yksilöllisten  luontaisten edellytysten pohjalta 

- Yhtenäistävä eriyttäminen: pyritään siihen, että oppilaat 
saavuttaisivat samat tavoitteet ja heikkoja saavutuksia pyritään 
vähentämään 

2) Opettamisen näkökulma yksittäisen opettajan toimintana
• Miten toimin?
• Millainen tuntirakenne ja metodit tukevat eriyttämistä?
• Millainen oppimisympäristö ?
• Oppimateriaalit
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3) Eriyttäminen toimintakulttuurina

- opettajien pari-, samanaikais- ja tiimityö + avustajat

- avustajien työpanoksen tehokas käyttö

- toiminnalliset menetelmät, joihin eriyttäminen on 

sisäänrakennettu: yhteistoiminnallinen oppiminen, pysäkkitoiminta, 
erilaiset ryhmätyömenetelmät, jne

4) Eriyttämisen mahdollistaminen rakenteilla ja resursseilla

- Eriyttämisen, yleisen ja tehostetun tuen, erityisen tuen 
prosessikuvaukset, käytänteet, lomakkeet

- Lukujärjestyksen rakentaminen niin, että syntyy mahdollisuuksia 
tukiopetukselle, tuetulle läksyjenluvulle, samanaikaisopetukselle, 
lukujärjestyspalkituksille, yhteissuunnittelulle

- Opettajien ja avustajien tuntimäärät

- Konsultaatio, resurssiopettaja/nuorisotyöntekijä/toinen aikuinen

- Tilat

- Opetusteknologia

Joustavat opetusjärjestelyt

OKM :Joustavilla opetusjärjestelyillä tarkoitetaan 

tavoitteiden ja opetettavan aiheen ja aineen mukaisesti 

vaihtelevien opetusryhmien käyttöä, jotka perustuvat 

opettajien yhteistyöhön – tiimi- ja samanaikaisopetus – ja 

muihin oppilaiden erilaisia tarpeita tukeviin pedagogisiin 

menetelmiin ja työskentelytapoihin. 

OPPIMISVAIHERYHMÄT

• Opetusmenetelmien monipuolistaminen –toiminnalliset 

menetelmät

• Samanaikaisopetus

• Opetusryhmien jakaminen ja yhdistäminen
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Monialaiset 

oppimiskokonaisuudet

Mistä alkuun?
• Cantellin mukaan eheyttävässä opetuksessa ja 

monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa voidaan 
lähteä liikkeelle joko

• 1) oppilaasta 
• Oppilaan toimijuus, kokemukset, kiinnostuksen kohteet, 

oppimisen merkityksellisyys, oma-aloitteisuus, elämykset

• Korostuvat tutkiva oppiminen, ilmiölähtöisyys; DOP(design 
pedagogiikka)

• 2) yhteisöllisyydestä
– Toimintakulttuuri, yhteistoiminnallisuus, ryhmätyötaidot, 

oppilaan osallisuuden kokemukset, yhteisopettajuus

• 3) tiedonaloista
– Eri tieteenalojen käsitteet, teoriat, prosessit

– Ongelmalähtöisyys, uuden tiedon rakentaminen 
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Monialaiset oppimiskokonaisuudet

• Eheyttävät opetusta: 
– oppilaat oppivat hahmottamaan asioita kokonaisuuksina

• Ylittävät oppiainerajat
– oppilaat näkevät eri aineissa opiskeltujen asioiden yhteyden  toisiinsa ja elämän eri 

ilmiöihin

• Ilmentävät koulun arvoja ja oppimiskäsitystä 
• Konkretisoivat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä 

ohjaavia periaatteita ja tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. 

Edellytyksiä, kokemuksia, 

hyötyjä, haittoja…

Mistä alkuun?
• Booth & Ainscow 2005. Koulu ja inkluusio –työkirja osallistavan 

opetuksen järjestämiseksi. Kehitysvammaliitto 

• Saloviita 2016 Samanaikaisopetus. PS-kustannus.

• Pulkkinen & Rytivaara 2015 Yhteisopetuksen käsikirja. 
https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2030/?q=180c2a061c56fcbec2
8acac220076720

• HYPE Next practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen 2014 
http://www.onetti.fi/oppimisen-tuki/

• Oja, S. (toim.) Kaikille Kelpo koulu 2012. PS-kustannus.

https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2030/?q=180c2a061c56fcbec28acac220076720
http://www.onetti.fi/oppimisen-tuki/


20.4.2016

11

Edellytykset samanaikais- ja 

yhteisopettajuudelle Pakarinen 2009

1)vanhan ammattitradition hylkääminen
(yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen)

2) tietojen ja taitojen jakamisen kulttuuri 

3) ihmiskäsitys (miten suhtautuu itseensä opettajana, 

työtovereihin ja oppilaisiin)

4) kasvatus- ja oppimisnäkemys (luokan 

pelisäännöt ja oppimiskäsitykset)

5) rakenteelliset ja hallinnolliset tekijät

Hyvä työpari opettajien 

kertomana

• On kiinnostunut yhteisopettajuudesta

• Käsitykset opettamisesta ja oppimisesta 

eivät ole liian erilaisia

• On luotettava

• On joustava

• Kykenee kompromisseihin
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Yhteisopetuksen kehittämisen 

vaiheita
• Voi aloittaa missä vaiheessa tahansa mutta varhain 

aloitettuna  totuttaa oppilaat työtapaan

• Ryhmän koolla ja aloittamisajalla voi olla  merkitystä 
oppilaiden ryhmäytymiseen ja oppimiseen 

• Tuntien palkitukset kannattaa suunnitella  jo hyvissä 
ajoin rehtorin kanssa

• Myös oppilaat ja huoltajat  kannattaa ottaa mukaan 
prosessiin kertomalla mistä on kyse

• Voi aloittaa pienistä kokonaisuuksista, kaikkea opetusta 
ei tarvitse jakaa (esim. kelpokympissä vaihteluväli oli 2h 
-11h/vko)

• alussa voi tehdä selkeän työnjaon tunneille

• keskustelut työparin kanssa ovat tärkeitä (yhteiseen 

opetukseen liittyvistä käytännön asioista, laajemmat 

käsitykset opettamisesta ja oppimisesta, toisen 

vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista, 

luokanhallinnasta ja käyttäytymissäännöistä)

• Luokkatilojen suunnittelu ja järjestely yhteisopetukseen 

sopivaksi 

• Yhteisen suunnitteluajan merkitseminen kalenteriin ja 

niistä kiinni pitäminen
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Yhteisopetuksen suunnittelu

• Tutustu aluksi työpariisi ja hänen toimintatapoihinsa

• Aluksi kokonaissuunnitelma (jakso, aihepiiri, 

kokonaisuus)

• Antakaa tilaa vapaalle ideoinnille

• Jatkakaa yksittäisten oppituntien suunnittelulla

• Sovitaan ennakkoon miten kumpikin valmistautuu 

yhteiseen suunnittelupalaveriin

• Alussa tuntien kulun voi suunnitella  yhdessä

• Myöhemmin voi jakaa aiheet valmistelua varten

• Suunnitellaan yhteiset rutiinit

Yhteisopetuksen suunnittelu

• Opetuksen tavoitteet, sisällöt, opetusmenetelmät, 

oppilaiden ryhmittely ja opettajien toiminta / roolit

• Yksittäisten oppilaiden tuntemus, osaaminen ja tuen 

tarve

• Mitä opetetaan yhdessä, mitä erikseen?

• Montako aikuista tarvitaan?

• Ollaan joustavia ja arvioidaan, reflektoidaan 

suunnitelmien toteutumista

Raija Kattilakoski
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SAMANAIKAISOPETUSMALLEJA
Friend & Reising 1993 ja Marocco & Aquilar 2002

Malli Toimintapa

Vuorotteleva opetus

”alternate teaching” 

Toinen opettaa isoa ryhmää, toinen pientä ryhmää 

eriyttäen, rikastaen, kerraten. Opettajat voivat vuorotella 

ison/pienen ryhmän opetuksessa tai pitäytyä vain toisessa. 

Oppilasryhmän muutokset tarpeen mukaan.

Johtamisen/tukemisen vuorottelu

”alternate leading and supporting”

Toinen opettaja vastaa pääasiallisesti opetuksesta, toinen 

tukee ja tarkkailee. Opettajat vaihtavat rooleja.

Toinen opettaa, toinen avustaa

”One teach, one assist”

Molemmat opettajat ovat luokassa läsnä. Toinen opettaa ja 

toinen tarkkailee tai kiertelee.

Rinnakkaisopetus

”Parallel teaching”

Yhteinen suunnittelu. Luokka jaetaan kahteen 

heterogeeniseen ryhmään. Opettajat opettavat saman 

materiaalin, mutta saattavat käyttää erilaisia pedagogisia 

lähestymistapoja.

Joustavat ryhmittelyt

”Flexible grouping”

Oppilaat ryhmitellään taitojen ja pedagogisten tarpeiden 

mukaisiin pikkuryhmiin. Yksi ryhmä voi työskennellä 

itsenäisesti.

Tiimiopettaminen ”Team teaching” Molemmat opettajat opettavat samaa ryhmää. Opetus voi 

olla vuorottelevaa.

Pistetyöskentely ”Station teaching” Opettajat jakavat opetettavan sisällön keskenään ja 

vastaavat kukin omasta työpisteestään. Oppilaat kiertävät 

pisteeltä toiselle ja opettajat opettavat/ohjaavat 

työskentelyä.

Erityisopettajien 

samanaikaisopeusmalleja

• Työtiimimalli

– Eo + luokanopettajia

• Resurssiopettaja

– Yksilö-, pienryhmä- ja samanaikaisopetus vaihtelevat 

joustavasti

• Konsultaatiomalli

– Resurssiopettajamallin lisäksi korostuu asiantuntijuus, 

kiinteä yhteistyö koko opettajakunnan, oppilashuollon, 

huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

• Yhteisopettaminen

– Kehittynein muoto
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Kaksi esimerkkiä viikkoaikataulusta yhteisopettajuuden toteuttamisessa
(Pulkkinen & Rytivaara -16

Erityisopettajan ja luokanopettajan rooleista yhteisopetuksen tunneilla Pulkkinen & 
Rytivaara -16
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Samanaikaisopetuksen mallien 

vertailua (Saloviita 2016)
Opetusmalli Milloin sopii? Yhteisen suunnittelun 

tarve

1 Avustava opetus Hyvä aloitusmalli
Toinen asiantuntija
Yksilöllistä ohjausaikaa

vähän

2 Täydentävä 
opetus

Erilaiset vahvuusalueet
Yksilöllistä ohjausaikaa

keskitasoa

3 Tiimiopetus Molemmat asiantuntijoita
Keskustelevaa opetusta

paljon

4.1. Pysäkkiopetus Sisällöt eivät hierarkkisia
Halutaan pienet ryhmät

keskitasoa

4.2. Pysäkit + 
eriyttäminen

Opetusta eriytetään
Halutaan pienet ryhmät

paljon

5.1. Rinnakkaisopetus Joustava ryhmäjako
Opettajien yhteistyö

vähän

5.2. Rinnakkaisopetus 
+ eriyttäminen

Joustava ryhmäjako
Voimakas eriyttäminen

keskitasoa

5.3. Henkilökohtainen 
opetus

Voimakas eriyttäminen
Opettajien yhteistyö säilyy

vähän tai keskitasoa

Yhteisopettajuuden iloja
”Pääsee helpommalla kun yhdessä mietitään ja suunnitellaan”

”Mukavaa tehdä yhdessä”

”Työn jakaminen on samalla työnohjausta”

”Tulee peilattua omia vahvuuksia ja heikkouksia kun seuraa toisen 
työskentelyä” 

• Opettajien opetustyylit voivat täydentää toisiaan

• Jaettu vastuu oppilaista

• Tekee enemmän huomioita kun ei tarvitse aina keskittyä 
opettamiseen

• Helpottaa oppilaiden erilaisuuden huomioon ottamista

• Erityisopettaja näkee myös yleisopetuksen oppilaita ja yleisen tason

• Erityisopettaja tutustuu myös muihin oppilaisiin, jos myöhemmin
tulee ongelmia

• Oppilaat näkevät erilaisia opetustyylejä
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Hyödyt opettajien mukaan

• Opettajien käytäntöön sitoutuneen hiljaisen tiedon jakaminen puhumalla, 
yhteissuunnittelulla, toisen työskentelyä havainnoimalla, yhdessä 
reflektoimalla ammattitaito kehittyy

• Yhdessä toimiminen on luovaa, se tuottaa innovointia, uutta tietoa ja 
osaamista 
– lisää työn iloa ja motivaatiota

– Opetus monipuolistuu

– Omien vahvuusalueiden hyödyntäminen voi tehostua

– Tietoisuus omasta toiminnasta lisääntyy

– Vertaistuki koko ajan läsnä

– Arviointi helpottuu

– Haavoittuvuus vähenee (sairastapauksessa tms.)

• Jaettu opettajuus helpottaa työn kuormitusta
– Yhteinen suunnittelu (vie aluksi paljon aikaa)

– Oppilastuntemus tehostuu: kahdet havainnot jatkuvasti

– Eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, yhteistoiminnalliset työskentelytavat, 
parkkityöskentely, jne. luonteva järjestää

– Tarjoaa oppilaille sosiaalisen mallin yhteistyöstä

– Lisää yhteisöllisyyttä ja työrauhaa

– Koti-koulu-, oppilashuolto-, kuntoutus- jne kuormitusta voidaan jakaa

…ja haasteita opettajien mukaan

• Ison ryhmän tehtävään ryhtyminen on hitaampaa

• Yhteisen suunnitteluajan löytäminen

• Lukujärjestysten yhteensovittaminen

• Sopivan yhteistyökumppanin löytäminen

• Mahdollisuudet opettaa yhdessä (yläkoulu)
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Kokemuksien kertomaa…

• Raportoidut kokemukset: sekä oppilaat, 

opettajat että vanhemmat kokevat hyödyt 

haittoja suuremmiksi

• Tutkimuksissa ei ole havaittu suoraa 

vaikutusta oppilaiden oppimistuloksiin

• Suurimmat hyötyjät:

– Heikot oppilaat

– Opettajat

TYÖPARITYÖSKENTELYÄ

• Millainen työpari olemme?

• Mikä on meille tärkeää?

• Mistä aloitamme?

• Mistä meidän tulee sopia?

• Konkreetit yksityiskohdat…
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Toimivan vuorovaikutuksen 

kulmakivet

• Yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot
• Vuorovaikutustaidot

–Kuunteleminen, dialogisuus
• Empatia
• Tunnetaidot

Kuuntelemalla auttamisen 

keinoista

• Ratkaisut

• Neuvot

• Kysely

• Lohduttelu

• Vähättely

• Varoittelu

• Leikinlasku

Varo näiden käyttöä 

silloin kun tunteet 

kuohuavat! Voit estää 

tunnekuohussa olijaa 

tutkimasta itseään, 

koska huomio on sinussa
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Minä-viestin voima on siinä, että 

se kertoo:

• Mitä olen nähnyt tai kuullut

• Mitä mieltä olen asioista

• Millaisia tunteita minulla on

• Mitä toivon, mitä haluan ja tarvitsen

• Mistä pidän ja mistä en pidä

• Mitä olen tehnyt tai aion tehdä

• Millaista on olla työparina tai tiimin 
jäsenenä juuri sinuna

Myönteinen minäviesti

• Toisen käytöksen kuvaus, ei henkilön 

luonteenpiirteiden määrittelyä

• Käyttäytymisen vaikutukset sinuun

• Omat tunteesi
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Rakentavan palautteen 

antaminen

• Minä -viestinä

• Hampurilaispalaute 

• Etsitään ratkaisua 

yhdessä dialogin periaattein

– Kunnioitus

– Kaikkien mielipiteet ja ehdotukset 

tasavertaisia

– Ratkaisun etsiminen on yhteistä oppimista

Ongelmaan tarttumisen 

kompastuskivet
• Käsky

• Uhkaus

• Saarna

• Järkisyyt

• Valmis ratkaisu

• Syyttäminen

• Kiittely

• Nimittely

• Analysointi

• Ymmärtäväinen 

säälittely

• Kysely

• Ivailu
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Innostu huomisesta,
mutta vain tässä päivässä on kahvat. Kysy itseltäsi juuri 

nyt:

Mitä voin tehdä tänään?
Voimauttavaa työpari- ja tiimityötä kaikille!

Onerva/Valteri verkossa

Palvelu sisältää sekä maksullisia että maksuttomia verkkojulkaisuja ja 

–luentoja. Käy tutustumassa: www.voppi.fi

Tule Onervan tykkääjäksi Facebookissa:

https://www.facebook.com/ValteriOnerva

Asiantuntijakirjoituksia ajankohtaisista aiheista:

http://www.onerva.fi/blogi/

Valterin julkaisut löydät Valteri-Puodista: http://www.valteri.fi/puoti/

Onervan uutiskirje sisältää ajankohtaisia uutisia, tietoa koulutuksista ja 

uutuusmateriaaleista. Tilaa uutiskirje: http://www.onerva.fi/tilaa-uutiskirje/

Onervan nettisivuilla tietoa tarjoamistamme palveluista, koulutuksista,

julkaisuista ja muusta toiminnastamme: www.onerva.fi

Valterin nettisivut: www.valteri.fi

http://www.voppi.fi/
https://www.facebook.com/ValteriOnerva
http://www.onerva.fi/blogi/
http://www.valteri.fi/puoti/
http://www.onerva.fi/tilaa-uutiskirje/
http://www.onerva.fi/
http://www.valteri.fi/

