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Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten sivistystoimialat 
ovat sitoutuneet LAPE-Uusimaan ketteräkokeilu ”EVA - Oppilashuolto ja opetus” –
hankkeen pilottilukuvuoden 2018- 2019 toimintaan

Pilottilukuvuosi sisältää oppilashuollon ja vaativan erityisopetuksen 
uudelleenjärjestelyitä alueen HYKS-nuorisopsykiatrian osastotoimintojen siirtyessä 
Helsinkiin sekä verkostoitumista sekä uudenlaista moniammatillista konsultaatiota 
perustasolle 

Tavoitteena on ollut rakentaa malli, joka palvelee kuntien psyykkisesti oireilevia
EVA-oppilaita pilottilukuvuoden jälkeenkin. ALVA-oppilashuollon on 
suunniteltu ottavan vastatakseen alueen psyykkisesti oireilevien EVA-
oppilaiden oppilashuollon ja kunnissa ja Kalliomaan koulussa tapahtuvan 
EVA-opetuksen tukemisen

Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut ko. oppilasryhmän oppilaaksi 
oton sekä oppilashuollollisten palveluiden jäntevöittäminen, jotta oikeat 
oppilaat olisivat oikeita aikoja oikeissa koulupaikoissa 

Toinen keskeinen tavoite on ollut lisätä moniammatillista konsultaatiota 
perustasolle hankkeessa kehitetyn alueellisen erityisen vaativan tuen 
oppilashuoltoryhmän ALVA:n toimesta osana kunnallista toimintaa

Lähde: Esitys_orhesitys_sote_1819

LAPE-Uusimaa/NHG

ALVA –toimintamallin kehittämistyö on toteutettu viiden kuuma-
kunnan yhteistyönä osana kansallista LAPE-hanketta 
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NHG yhteistyö Keski-Uudenmaan ALVA-oppilashuollon ja               
opetuksen kanssa

LAPE-Uusimaa on osoittanut hankkeelle konsulttitukea 
Nordic Healtcare Group:n (NHG) kautta 

ALVA –vaativa erityisen tuen oppilashuolto ja opetus –
työryhmä toimi hankkeen suunnitteluryhmänä ja NHG:n 
tuella  mallinnettiin oppilaspolut, oppilaaksiotto,sekä
konsultaatiorakenne ja lisäksi luotiin mittareita 
pitkäjänteiseen palvelutarpeen seurantaan 

Yhteistyö katsottiin tarpeelliseksi usean kunnan 
yhteishankkeena toteutetun psyykkisesti oireilevien 
vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 
oppilashuollon ja opetuksen vaikuttavuuden ja tulosten 
arvioimiseksi ja yhtenäistämiseksi 

Työryhmässä kehitetty ALVA – alueellinen erityisen 
vaativan tuen oppilashuoltoryhmä myös kuvasi yhteiset 
prosessimallit alueen oppilaspoluille ja perustasoa 
tukeville konsultaatiomalleille

ALVA-ryhmän toiminta jatkuu syyslukukaudella 2018, 
jonka aikana toimintamallia aletaan jalkauttaa alueelle

Tavoitteena on viedä tukea perustasolla tapahtuvaan 
erityistä tai vaativaa tukea tarvitsevien oppilaiden 
opetukseen keskittyen psyykkisesti oireileviin lapsiin ja 
nuoriin

Lähde: Esitys_orhresurssi_sote_1819

• Mika Saatsi, Tuusula

• Petra Laine, HYKS-nuorisopsykiatria

• Miira Arminen, Nurmijärvi

• Mari Asell, Järvenpää

• Arja Korhonen / Anu Vesterinen, Järvenpää

• Tiina Erkkilä-Wahtera, Järvenpää

• Petri Heikkilä, HUS-lastenpsykiatria HySHA

• Taru Kuparinen, Mäntsälä

• Virve Jokiranta/ Susanne Rosenqvist NHG

ALVA -työryhmän jäsenet

LAPE-Uusimaa/NHG
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Kalliomaan koulua koskevat toimintamuutokset

HYKS-nuorisopsykiatrian osastotoimintojen siirtyminen Helsinkiin luo Keski-
Uusimaalle oman haasteensa, johon uusilla rakenteilla pyritään vastaamaan 

Kellokosken sairaalan nuorisopsykiatria on palvellut aluetta pitkään ja 
osastotoimintojen lähtemisen jälkeen jäljelle jää uudistuva avohoito

Intensiivisen avohoidon yksikkö NIA palvelee aluetta jatkossakin, ja ainakin 
lukuvuoden 2018 - 2019 yksikkö sijaitsee Ohkolassa nykyisen sairaalakoulun 
yhteydessä 

Oppilashuollon riittävän laajalla kuntayhteistyömallilla tullaan varmistamaan 
muuttuvassa kentässä sekä vaativan erityistason palvelut että perustason 
monialaisen konsultaation tuki 

Vaativan erityisopetuksen alueellisesti keskitettyjä oppilaspaikkoja jää Kalliomaan 
kouluun 39 

Uutena kohderyhmänä käynnistetään lastenpsykiatrian 11-13 –vuotiaille 
tarkoitetut pitkäaikaiskoulupaikat sekä lyhytaikaiset tukijaksopaikat 

Jo kevään 2018 aikana on pilotoitu lasten tukijaksoja ja rakennettu yhteistyötä 
lastenpsykiatrian kanssa LAPE-hankkeen erillisresurssin turvin

Lähde: Esitys_orhresurssi_sote_1819

Kalliomaan

koulu

LAPE-Uusimaa/NHG
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EVA muutoksen vaikutusten arvioinnissa huomioitavat asiat: 
tarkastelu eri näkökulmista

ASIAKKAAT

• Opetuksessa mukana lapsia ja nuoria

• Tavoitteena oikea tuki oikeaan aikaan

• Tuen tarve määrittelee prosessin

• Mahdollisuus tuen tarpeen mukaiseen siirtymiseen

• Asiakkaan / perheen osalta selkeämpi ja suunnitellumpi 

polku

PROSESSI

Päätoimijoina  prosessissa toimivat kuntien EVA-

oppilashuollon toimijat yhteistyössä ALVA:n (Alueellinen erityisen 

vaativan tuen oppilashuoltoryhmä) kanssa

Pyritty 

• Selkeyteen ja sujuvuuteen

• Samankaltaisuuteen

• Tasa-arvoisuuteen

• Sujuvaan tiedon siirtoon yleistasolla (kuntien tilanne 

ALVA:n tiedossa), sekä oppilastietojen siirtymisen 

tasolla (nivelvaiheet)

• Huomioimaan tärkeät yhdyspinnat perustasolle, 

erikoissairaanhoitoon, lastensuojeluun ja liikkuminen eri 

rakenteissa

Lähde: EVA-oppilashuolto ja -opetus Ketteräryhmän kokous 22.11.17 ms

HENKILÖSTÖ

• Uusi ALVA = Alueellinen erityisen vaativan tuen 

oppilashuoltoryhmä rakennetaan tukemaan erityisen 

tuen tarpeessa olevien psyykkisesti oireilevien 

oppilaiden opetuksen järjestämistä (Kuntien EVA-ryhmiä 

ja perusopetusta)

• Tavoitteena lisätä osaamista jakamisen ja toisilta 

oppimisen kautta 

• Erityistason osaamista tuodaan perustasolle

• Kalliomaan henkilöstöresurssi lisääntyy

• Keskitetty EVA -osaaminen saadaan pidettyä alueella

TILAT

• Ohkolan tilat olemassa

• Ei isoja tilatarpeita

ALUEELLISET VAIKUTUKSET

• Toimintatapojen yhtenäistäminen

• Tasokas tasalaatuisuus

• Nuorten syrjäytymisen väheneminen

• Monialaisen yhteistyön ja oppimisen lisääntyminen: 

kuntien, perustason ja EVA-opetuksen, sekä 

sidosryhmien kesken

MUUTA HUOMIOITAVAA

Onnistumisen kautta tavoitteena on:

• Yhteiskunnallisten kustannusten väheneminen

• Perheen ja lapsen yksilöllisen toimijuuden / agentuurin 

lisääntyminen

• Toivon lisääminen ja inhimillisen kärsimyksen 

väheneminen

LAPE-Uusimaa/NHG



Alueellisen erityisen vaativan 
tuen oppilashuoltoryhmän 

(ALVA) toimenkuva

Työryhmän suunnittelemana



ALVA – Alueellinen erityisen vaativan tuen oppilashuoltoryhmä      
tukee kunnallista opetuksen ja oppilashuollon toimintaa   

Perustason oppilashuolto

3-portainen tuki

Kuntien

EVA-luokat

(n=58)

Alueellinen 

EVA-opetus

(n=39)

ALVA – Alueellinen

Erityisen vaativan tuen  

oppilashuoltoryhmä

3-portainen tuki ALVA

Perusopetuksen 

oppilashuollollisen tuen 

järjestäminen

Kalliomaan koulun lukuvuoden kestäville avo-oppilaspaikoille pääsyn edellytyksenä on 

erikoissairaanhoidon asiakkuus. 

Kuntien omien eva-luokkien osalta tämä ei ole edellytys. 

ALVA-oppilashuolto sijoittuu siis oppilashuollollisesti perustason ja erikoissairaanhoidon yhdyspinnalle.

Yksilöön ja yhteisöön 

kohdistuva tuki kunnalliselle 

oppilashuoltotyölle

Psyykkisesti oireilevien EVA-

oppilaiden oppilashuolto

Ohjaus

Koulutus

Jalkautuminen

Konsultointi

Päätöksenteko alueellisista 

EVA-jaksoista

LAPE-Uusimaa/NHG



Oppilas ja perhe

ALVA-ryhmän toiminta psyykkisesti oireilevan EVA-oppilaan                  
opiskelun tukemisessa perustuu yhteistyöhön kunnan                                      
EVA-toimijoiden, oppilaan ja hänen perheensä kanssa

Oppilaalle kohdistettu 

oppilashuollon tuki oman 

kunnan perus- tai EVA-

opetuksessa

Konsultaatio-

tarve
Pedagoginen 

selvitys
Erikoissairaan-

hoidon lähete
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Kalliomaan

koulu

Koulun oppilashuoltohenkilöstö

Yksilöön ja yhteisöön 

kohdistuva tuki 

kunnalliselle 

oppilashuoltotyölle

Psyykkisesti oireilevien 

EVA-oppilaiden 

oppilashuolto

Ohjaus

Koulutus

Jalkautuminen

Konsultointi

Lukuvuoden avo-

oppilasjakso

Kuukauden tukijakso 

Päätöksen teko 

alueellisista EVA-

jaksoista

Käsittely ja 

toimenpide-

suunnitelma

ALVA
Alueellinen erityisen vaativan 

tuen oppilashuoltoryhmä

Avo-opetuspaikan

tarve

Yksilöllinen 

oppilashuollon

suunnitelma
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ALVA - Alueellisen erityisen vaativan tuen oppilashuoltoryhmän vuosikelloa ja 

toiminnan järjestäminen rakenteita suunniteltiin alustavasti työskentelyn 

yhteydessä 

Kunnan EVA-oppilashuoltoryhmä

• Kokoontuminen n. 1xkk

• Puheenjohtajana toimii kunnan EVA-koordinaattori

• ALVA-tiimistä mukaan jalkautuu ALVA-

oppilashuollon jäsenet

ALVA -ryhmä

• ALVA-ryhmä kokoontuu kuukausittain 

• Jäsenet:

• Sairaalakoulun rehtori (pj.+koollekutsuja)

• Kunnan EVA-koordinaattorit

• Konsultoivat erityisluokanopettajat

• ALVA-oppilashuolto

• Psykologi

• Kuraattori

• Psykiatrinen sairaanhoitaja

• ½ Lääkäri  (EI LV. 18-19!)

• Kouluterveydenhoitaja (EI LV. 18-19!

• Esh, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria

• Kokoontumistiheys 4 kertaa vuodessa

• Ohjausryhmä valvoo ALVA:n toimintaa 

• Ohryssa sivistystoimen, sekä sosiaali- ja 

terveystoimen edustus kaikista kunnista

ALVA ohjausryhmä (Ohry)

EVA
EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA
EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

EVA

Vuosikello

Elokuu

Alva

Syyskuu 
Alva

Lokakuu 
Alva

Marraskuu 
Alva

Joulukuu 
Alva

Tammikuu 
Alva

Helmikuu 
Alva

Maaliskuu 
Alva

Huhtikuu 
Alva

Toukokuu 
Alva

Kesäkuu 
Alva

Heinäkuu 

ALVA

Ohry

ALVA

Ohry

ALVA

Ohry

ALVA

Ohry

Lukuvuoden aloitus

LAPE-Uusimaa/NHG



ALVA:n järjestämisen 
kustannukset
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Keski-Uudenmaan ALVA-oppilashuollon toimintamallin kuvaus 
oppilashuoltoresursoinnin ja toimenkuvien osalta

Keski-Uudenmaan ALVA-oppilashuoltohenkilöstöön kuuluu sivistystoimien rahoittamana koulukuraattori ja 
koulupsykologi sekä sosiaali- ja terveystoimien rahoittamat kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen 
sairaanhoitaja ja ½ koululääkäri.

Lähde: Esitys_orhresurssi_sote_1819

ALVA-oppilashuoltohenkilöstö:

• vastaa kuntien omien vaativan erityisen tuen 

opetusryhmien (psyykkiset ongelmat) sekä Kalliomaan 

koulun keskitetyn avo-opetuksen oppilashuollosta

• vastaa perustasolle suuntautuvasta konsultaatiosta ja 

huolehtii perustason koulutuksesta, näyttöön perustuvista 

ja yhtenäisistä toimintamalleista eri sairauksien / oireiden 

selvittelyssä ja hoidossa

• on mukana EVA-oppilasvalinnassa ja huolehtii siitä, että 

prosessi koululaisen tuen oikea-aikaisuudessa toimii 

yhtenäisesti (oikea tuki, oikea aikaisesti)

• toimii yhteistyölinkkinä erikoissairaanhoidon 

yksilökohtaisiin verkostoihin

Koululääkärin ½ suunniteltu tehtävänkuva:

• lakisääteiset kouluterveystarkastukset kuntien ja 

Kalliomaan EVA-oppilaille (oppilasmäärät: kuntien EVA-

ryhmät 58 oppilasta ja Kalliomaa 39 oppilasta)

• yhteistyö EVA-opetuksessa olevien oppilaiden (kunnat & 

Kalliomaa) hoidosta vastaavien tahojen kanssa 

(perheneuvolat, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria)

• perustason konsultaatiot, erityisesti koulunkäyntikyvyn 

moniammatilliset arvioinnit, lausunnot ja koulukyytiasiat

• perustason kouluttaminen ja ohjaus, näyttöön perustuvat 

toimintamallit eri sairauksien / oireiden tunnistamisessa, 

tutkimuksessa ja hoidossa koko alueella ja tähän 

yhtenäiset toimintamallit

• työnkuvan painopiste perustason ja erityistason 

välimaastossa
! Kouluterveydenhuolto konsultaatioineen ei 

toteudu lv.18-19 ALVA-oppilashuollon kautta!

LAPE-Uusimaa/NHG



EVA oppilashuollon kustannukset 1.8.-31.12.2018 
(syyslukukausi)

Kunta oppilasmäärä kuntaosuus /% Osuus

Tuusula 5 077 27,2 32 601 €

Järvenpää 4 170 22,3 26 777 €

Pornainen  870 4,7 5 586 €

Nurmijärvi  5 903 31,6 37 905 €

Mäntsälä  2 668 14,3 17 132 €

Yhteensä 18 688 100,0 120 000 €

Rahoitusosuus 120 000 €

Henkilöstö (4,5 htv)

- psykologi

- kuraattori

- lääkäri 50%

- sairaanhoitaja 

- terveydenhoitaja 

Henkilöstökustannukset 105 300e

Matkakustannukset
Koulutuskustannukset
Tilavuokrat
Muut kustannukset 14 500e

Kokonaiskustannukset 120 000e

Sivistystoimien rahoittamana

koulukuraattori ja koulupsykologi

50 000e

Sosiaali- ja terveystoimien rahoittamat 

kouluterveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja

ja ½ koululääkäri 

70 000e

Lähde: Esitys_orhresurssi_sote_1819LAPE-Uusimaa/NHG



ALVA:n prosessimallinnukset

Asiakkaan, koulun ja erikoissairaanhoidon keskeisten toimintojen 
mallinnus



Asiakkaan kulkua ALVA -prosessin asiakkaaksi              
mallinnettiin karkeasta yksityiskohtaisemmalle tasolle

Karkea prosessimallinnus Yksityiskohtaisemmat kuvaukset

Asiakaspolu kuvaus 

Koulun prosessien 

kuvaus

Erikoissairaan-

hoidon prossessin 

kuvaus osana 

ALVA:a

* Huom. Yksityiskohtaiset prosessimallinnukset kannattaa 

katsoa vaiheistettuna animaationa
LAPE-Uusimaa/NHG



Psyykkisesti oireilevan erityisen vaativaa tukea tarvitsevan oppilaan              

tulo ALVA-ryhmän tietoon etenee kuvattujen prosessien mukaisesti

• Tukitoimet riittäviä tai tukitoimia ei enää tarvita

• Opetus omalla koululla

Riittävä tuki omalla koululla

• ALVA:n konsultointi

• Kunnan omien EVA-luokkien opetus tai opetus 
tuettuna omalla koululla (ALVA:n konsultointi ja 
oppilashuoltotyö)

Tuki riittämätöntä omassa koulussa

• Hakemus ALVA:n käsiteltäväksi kunnalliselta 
EVA:ta ja/tai erikoissairaanhoidosta

• ALVA tekee päätöksen EVA –jaksosta 
sairaalakoulussa tai oppilas jatkaa kunnan EVA-
luokalla tai omassa koulussa ALVA:n tukemana 

Tarve opetukseen sairaalakoulussa

Huolen herääminen koulussa

Koululle saadaan 
tieto tai koululla 
herää huoli 
oppilaaseen liittyen

Huolen käsittely

Tuen tarpeen 
käsittely aloitetaan 
koululla 
yhteistyössä 
perheen, oppilaan ja 
sovittujen koulun 
ammattilaisten 
kanssa 

Tukitoimet

Tukitoimien 
järjestämiseksi 
laaditaan perheen ja 
oppilaan kanssa 
yhteistyössä 
yksilöllinen 
suunnitelma, jota 
kaikki osapuolet 
sitoutuvat 
toteuttamaan 

Edistymisen 
seuranta

Koululla ja kotona 
seurataan sovittujen 
tukitoimien 
vaikutuksia oppilaan 
hyvinvointiin

Arviointi ja seuranta

Huolen herääminen erikoissairaanhoidossa

Huolesta keskustellaan 
ESH:n asiakkaan ja hänen 
perheensä kanssa, sekä 
pyydetään suostumus 
konsultaatioon ja/tai 
koulunkäyntiin 
sairaalakoulussa

Konsultointi

ESH konsultoi ALVA-
ryhmän konsultoivaa 
erityisopettajaa

Hakemus

Hakemus ALVA:lle
sairaalakoulupaikasta 
tehdään ESH:ssa

Koulu voi täydentää 
hakemuslomaketta omilla 
olemassa olevilla tiedoilla
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Asiakkaan EVA-oppilaaksi tulon prosessi 

Huolen herääminen EVA-jaksoEVA-päätösEdistymisen seurantaTukitoimetHuolen käsittely

Tukitoimien 

järjestäminen

Tapaaminen koululla EVA-

päätöksen tekemisen vuoksi

EVA-jakson aloitusTuen tarpeen 

kartoittaminen

Huolen käsittelyyn 

nimetään vastuuhenkilö 

koululta

Määritellään muut

mukaan otettavat 

keskeiset toimijat

(opettaja, koulun-

käynnin ohjaajat, 

kuraattori, psykologi, 

terveydenhoitaja, muu 

henkilöstö)

Sovitaan suullisesti 

yhteistyöluvan 

antamisesta keskeisille 

toimijoille

Selvitetään arvioitu 

etenemisaikataulu 

huolen käsittelylle

Saadaan tieto 

yksilöllisen 

oppilashuoltoryhmän 

koolle kutsumisesta 

Kartoitetaan tuen 

tarpeet ennen 

tapaamista

Sovitaan tapaamisajan 

ilmoittamisesta 

huoltajille

Oppilaan 

alkuselvittely-

jen tarve

Oppilaan tuen 

tarve

Perheen tuen 

tarve

Vastuuhenkilö 

kutsuu 

osallistujat

Tuen tarve 

kasvanut

Sovitaan asioiden 

vastavuoroisesta 

tiedottamisesta

Edistymistä 

seurataan 

yhteisissä yhteistyö-

tapaamisissa

Oppilas osallistuu 

tukitoimien 

mukaiseen 

opetukseen

Oppilas osallistuu 

muihin sovittuihin 

tukitoimiin

Tuen purku

Riittävä tuki

Yhteisissä 

tapaamisissa 

arvioidaan tuen 

riittävyyttä 

Lopputapaaminen

Vastuuhenkilö 

kutsuu 

Puhelu opettajalle

Sähköinen viesti 

opettajalle/rehtorille

Huolen kertominen 

koulun kotisivuilla 

olevan Pyydä apua 

–nappin kautta

Viesti koulun 

aikuiselle 

sosiaalisen mediaan 

väylää käyttäen

(esim. WhatsApp)

Henkilökohtaisesti 

kertominen koulun 

aikuiselle

Yhteydenotto 

koululle

EVA-

jatkosuunnitelma

EVA-jakson 

päättyminen

Loppupalaveri 

keskeisten 

toimijoiden kanssa 

Jatkosuunnitelman 

teko

Yksilöllisen 

oppilashuolto-

ryhmän tapaaminen

Allekirjoitetaan 

kirjallinen lupa 

yhteistyölle

Tarkennetaan 

yhteistyökumppanit 

Sovitaan tavoitteet

Roolit

Vastuut

Sovitaan 

yhteydenpitotavat

Tarkennetaan 

aikataulutus

Sitoudutaan 

noudattamaan 

tehtyä suunnitelmaa

Kartoitetaan 

perheen muiden 

tukitoimien tarve

Yhteydenotto 

tarvittaviin yhteistyö-

kumppaneihin 

(esim. ESH ja 

Lastensuojelu)

Oma EVA-opettaja 

vastaanottaa 

kouluun

Hoitosuhde 

hoitavaan tahoon 

säilyy EVA-jakson 

aikana

Selvitetään miksi 

päätös tehdään

Kerrotaan uudet 

yhteistyötahot

Kerrotaan miten 

päätös vaikuttaa 

lapsen 

koulunkäyntiin

Käydään läpi EVA-

prosessin 

eteneminen

Pidetään 

yhteistyöpalaveri 

sairaalakoululla 

keskeisten 

toimijoiden kanssa 

ennen tukijakson 

aloitusta

Aikataulu

Roolit

Vastuut

Käydään 

sitoutumispalaveri 

ennen EVA-jaksoa

Sovitaan 

ensitapaaminen 

konsultoivan

erityisopettajan 

kanssa

Edistymisen 

seuranta koululla

LAPE-Uusimaa/NHG



Koulun tehtävät ja toimijuus EVA-oppilasprosessin 
etenemisessä

Huolen herääminen Koulussa tehtävät selvitykset

Koululle tulee 

yhteydenotto 

oppilaaseen 

liittyvästä 

huolesta 

Huolen puheeksiotto 

huoltajien kanssa

tai

Koulun sisällä 

herää huoli 

oppilaasta 

Vastuuhenkilön 

valikoituminen 

huolen mukaan 

Yhteistyö muiden keskeisten toimijoiden 

kanssa (esim. ESH, Lastensuojelu)

Alustava ilman henkilötietoja tapahtuva 

konsultointi keskeisten toimijoiden 

kanssa (lain säädösten mukaisesti)*

Pedagoginen 

huoli

Erityisopettaja/ 

Luokanvalvoja/ 

Rehtori

Sosiaalinen 

huoli
Koulukuraattori

Koulupsykologi
Psykologinen 

huoli

Terveydellinen 

huoli

Kouluterveyden-

hoitaja/-lääkäri

* Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ei edellytä 

oppilaan tai huoltajan suostumusta. 

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu 

vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai 

tarvittaessa huoltajan suostumusta. 

Suostumus tarvitaan myös monialaisen asian-

tuntijaryhmän kokoamiseen

Lähde: opetushallitus

Yksilöllisen oppilashuolto-

ryhmän tapaaminen

Keskeisten toimijoiden 

määrittäminen huolen 

käsittelyn ja tukitoimien 

selvittelyyn

Suullinen lupa toimijoiden 

yhteistyölle 

(yksilöllinen oppilashuoltotyö)

Selvitys oppilaan 

kokonaistilanteesta

Selvitys oppilaan 

saamasta tehostetusta 

tuesta

Arvio erityisen tuen 

tarpeesta

Pedagoginen selvitys

Päätös erityisen tuen 

tarpeesta

Kerätyn tiedon kokoaminen 

sähköiselle alustalle ja

tiedon automaattinen 

analysointi (EVA-pisteytys)

Kunnan EVA-

ryhmän käsittely

EVA-päätös EVA-jakso

Palautuminen 

kouluun

Tukijaksolta paluupalaveri 

yhteistyössä oppilaan ja kunnan 

keskeisten toimijoiden kanssa

Päättötodistuksen 

saaminen -> nivellys 

toiselle asteelle

Edistymisen seuranta ja jatkotoimenpiteistä huolehtiminen

Tukijaksolle tulopalaveri 

yhteistyössä oppilaan ja kunnan 

keskeisten toimijoiden kanssa

Suunnitelmien teko

Jakson aloitus

Arviointi

Huhtikuun alku

Pidemmillä jaksoilla 

olevien oppilaiden paluut / 

jatkotarve 

pidempiaikaiselle jaksolle 

Lukuvuoden 

pitkäaikaisten 

oppilaspaikkojen 

jako

Huhtikuu

Pitkäaikaispaikkojen 

täydentävä haku

Joulukuu

Kuukauden 

tukijakso 

sairaala-

koulussa

tai

Alueellinen erityisen vaativan tuen 

oppilashuoltoryhmä

ALVA

EVA-jaksolta

paluuOppilas siirtyy 

EVA-jaksolle 

sairaala-

kouluun

Oppilas jatkaa

keskitetysti 

omalla koululla 

tai

kunnan omalla 

EVA-luokalla

Yksilöön ja yhteisöön 

kohdistuva tuki 

kunnalliselle 

oppilashuoltotyölle

Ohjaus

Koulutus

Jalkautuminen

Konsultointi

Päätöksen teko alueellisista 

EVA-jaksoista

Hakemus 

Erikois-

sairaan

hoidosta

Psyykkisesti oireilevien 

EVA-oppilaiden 

oppilashuolto

Kunnan oma 

EVA-luokka
Konsultointi / Hakemuksen 

eteenpäinvienti

LAPE-Uusimaa/NHG



Kunnallinen EVA-työ

ESH:n toiminta EVA-oppilasprosessin etenemisessä

Huolen herääminen EVA-jaksoESH:n toiminnot

ESH:n omatyöntekijä 

osallistuu tarvittaessa 

koulupalavereihin 

Kontakti kunnan EVA-

koordinaattoriin

Kunnan koordinaattori 

järjestää palaverin koulun 

keskeisten toimijoiden ja 

huoltajien kanssa

Jatkotoimenpiteiden 

suunnittelu ja asiakkaan 

tilanteen seuranta 

kunnallisella tasolla

Muiden tukea tarjoavien 

keskeisten toimijoiden kanssa 

tehtävä yhteistyö

(LS, perhetyö, 3.sektori, 

perhetyöntekijät)

Asiakkaan tukitoimet 

järjestetään kunnallisesti 

Hakemukseen 

halutaan 

täydennystä 

koululta

Päätöksen teko

Yhteydenotto 

ALVA -oppilashuoltoryhmän  

konsultoivaan 

erityisopettajaan 

Asian vieminen ALVA 

oppilashuoltoryhmään

Asiakas tarvitsee 

sairaalakoulupaikan

Prosessi jatkuu Alueellisen Eva-

oppilasprosessin mukaisesti 
Esikoissairaanhoidossa 

herää huoli asiakkaan 

pärjäämisessä koulussa

Kerätyn tiedon kokoaminen 

sähköiselle lomakkeelle (ja

tiedon automaattinen 

analysointi (EVA-pisteytys))

Huolen puheeksiotto 

huoltajien kanssa

Kirjallisen luvan saaminen 

huoltajilta asian eteenpäin 

viemiseksi

Uusi asiakas

Olemassa oleva hoitosuhde

-Asiakasvastuullinen ottaa 

yhteyden

Asian eteenpäinvienti

Asiakkaan hoitosuhde ESH:n jatkuu koko prosessin ajan

Alueellinen erityisen vaativan tuen 

oppilashuoltoryhmä

LAPE-Uusimaa/NHG



ALVA:n toiminnassa 
mitattavat asiat



Mittaamisella tavoitellaan ymmärrystä asioista

Mittaamisen syyt:

• Nykytilan ymmärtäminen

• Tavoitetilan asettaminen

• Muutoksen osoittaminen (ennen ja 
jälkeen asetelma)

• Eri näkökulmien muutoksen ja tarpeen 
osoittaminen

Mittaamisen hyödyt

• Mittarit auttavat tavoitteiden 
jäsentämistä

• Mittareiden avulla todennetaan miten 
hyvin tavoitteisiin on päästy

• Mittareita voi lähteä muodostamaan 
suhteessa asetettuihin hyötyihin tai 
vaikutuksiin

• Mittareiden avulla voidaan todentaa 
tuloksia ja saavutuksia

• Tai kohdentaa kehittämistyötä oikeaan 
suuntaan

Tavoitteet

Mittarit

Toimenpiteet

Palvelu-

tuotanto

Uudistumis

kyky

Laatu
Kustan-

nukset

Vaikut-

tavuus

Kokemuk-

set

Tavoiteltavat hyödyt 
Tavoiteltavat 

vaikutukset

LAPE-Uusimaa/NHG



25.6.201823

ALVA:n mittareita luotiin työryhmän toimesta

ALVA mittareita laadittiin muutoksen seuraamiseksi sekä 
eri näkökulmien huomioimiseksi:

• Muutoksen seurannan mittarit 

• Kuntien oppilashuollon mittarit

• Asiakasmittarit

• Yhteistoimintamittarit

• Yhteiskunnalliset mittarit

Kaikille mittareille ei pystytty tässä vaiheessa asettamaan 
tavoitearvoa, vaan sovittiin, että tavoitteita tarkennetaan 
ensimmäisen seurannan yhteydessä

Lisäksi todettiin, että myös kuntien omaan EVA-
opetukseen ja oppilashuoltoon tulisi laatia omat mittarit [tai 
hyödyntää olemassa olevia] ALVA:n toiminnan ja tarpeiden 
ennakoimiseksi ja arvioimiseksi

LAPE-Uusimaa/NHG



ALVA toiminnan vaikuttavuusmittarit                                
(muutoksen/investoinnin seuranta kuntatasolla)

Mittari • Mittarin arviointi-/ laskentatapa mittaushetki mittausvastuu Lähtöarvo Tavoitearvo Loppuarvo

EVA-prosessin 

toimivuus

• Jonotusaika EVA-jaksolle

(Päätöksen saamisesta-> jaksolle     

pääsy)

2 x vuosi

Lukukauden 

päätteeksi.

Tuodaan ALVAn

Sairaalakoulun rehtori

Lyhytaikaiset jaksot

(seurataan)

Pitkäaikaisjaksot

(seurataan)

ALVA:n tulleiden 

tukipyyntöjen 

lukumäärä

• Jonotusaika (Yhteydenotoista -

konsultaation saamiseen ALVAsta)

4 x vuosi

(ennen Ohryä)
Sairaalakoulun rehtori

Konsultointi  

(ensikontakti 1-5vrk)

ALVA 

konsultaatioiden 

lukumäärä/kunta

4 x vuosi

(Ennen Ohryä) 
Sairaalakoulun rehtori

Seurataan

ALVA:n tarjoama 

EVA konsultaatio 

lukumäärä/kunta

• Lkm/kunta

• Lkm/oppilas 4 x vuosi Sairaalakoulun rehtori Seurataan

ALVA:n jalkautuvan 

toiminnan 

konsultaatiot/

kontaktimäärät

4 x vuosi
Sairaalakoulun rehtori

(Oletusarvo yht.130 

casea kaikki kunnat 

yhteensä eli 32-22 

casea / kvartaali)

EVA oppilaiden 

lukumäärä 

/kunta/lukukausi

Lukukausittain
Sairaalakoulun rehtori Seurataan

NIA jaksojen määrä

/kunta/lukukausi
(NIA= Nuorten intensiivisen 

avohoidon yksikkö)

Lukukausittain
Sairaalakoulun rehtori Seurataan

Sairaalakoulu-

jaksojen määrä 

• Kunnittain 

• Jaksoittain 

• Oppilaittain

Lukukausittain Kuntien koordinaattorit

Kunnan kouluun 

palautuneet 

/nivelletyt oppilaat/ 

kunta

• Avohoitojaksot

• Osastojaksot: 

Pitkäaikaspaikalta (alakouluikäiset 11-

13v. Seurataan minne siirtyy?

Lähikoulu, EVA-kunta, Kalliomaa)

1 x vuosi Sairaalakoulun rehtori

• Tukijaksoilta 

palautuminen 

kunnan kouluun 

100%
LAPE-Uusimaa/NHG



Kunnan EVA-oppilashuollon mittarit

Mittari • Mittarin arviointi-/ laskentatapa mittaushetki mittausvastuu Lähtöarvo Tavoitearvo Loppuarvo

Kuntien 

oppilashuollon EVA 

asiakasmäärät 

kunnittain

• Kunnittainen seuranta (paljon 

asiakkaita/käyntejä psyk./kur.yms.)
4 x vuosi

Kunnan erityisen tuen 

koordinaattori

Kuntien 

oppilashuollon EVA 

asiakaslukumäärä   

/ammattiryhmä

• Kuraattori

• Psykologi

• Terveydenhoitaja

• lääkäri

Paljonko ALVAN 

oppilashuollon 

jäsenet tapaavat 

Kalliomaassa ja tai 

kunnissa oppilaita

• ALVAn oppilashuoltoryhmän jäsenet

EVA-oppilashuolto 

uutena toimintana

• Mitä kuntien EVA-ryhmät hyötyvät 

laajennetusta oh:n rakenteesta 

(ALVAsta)

• Kysely

1xvuosi
Sairaalakoulun koulun 

rehtori
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ALVA-toiminnan mittarit (asiakasmittarit, 
yhteistoimintamittarit ja yhteiskunnalliset mittarit)

Mittari
Mittarin arviointi-/ laskentatapa (mistä 

tieto saadaan ja miten)
mittaushetki mittausvastuu Lähtöarvo Tavoitearvo Loppuarvo

Asiakastyytyväisyys

oppilaat + perhe
• Asiakaskysely

EVA-jakson jälkeen 

heti
ALVA

Asetetaan 

ensimmäisten 

tulosten jälkeen

Tyytyväisyys ALVA 

toimintaan 

Yhteistyötoimijat

• Laajempi kysely (kunnalliselle EVA:lle) 1 krt/v ALVA ”

Hyvinvointiprofiili
• Kysely oppilaille EVA-oppilaille 

(Tuusulassa käytössä)

• OPH:n kehittämä

keväisin Kunnat? ”

Peruskoulun

loppuun 

saattaminen/kunta + 

vertailu EVA-jaksolla 

olleet

• Päättötodistusten lukumäärä/kunta

• Päättötodistusten saamatta jääneiden 

lukumäärä/kunta

9. Luokan kevät ALVA ”

2. Asteelle 

ohjautumine/kunta + 

vertailu EVA-jaksolla 

olleet 

• Jatko-opislelupaikkojen saaneiden 

lkm/kunta

• Ilman jatkokoulutuspaikkaa jääneiden 

lkm/kunnittain

Yhteisvalinta, ½ 

vuoden ja vuoden 

opiskelun jälkeen

ALVA ”
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ALVA:n ohjautuvan 
oppilaaksioton 

hakemuslomakkeen 
yhdenmukaistaminen

Työryhmän esittämä suunnitelman yhdenmukaisen lomakkeen 
sisällöstä



EVA-opetuksen hakulomakkeisto koostuu nykyään monesta 
päällekkäisestä ja strukturoitumattomasta lomakkeesta

• Hakulomakkeistoja haluttiin 

yhdenmukaistaa, kysymysten sisältöjä 

rakenteistaa sekä kriteeristöjä 

tarkastella

• Suunnitellun hakulomakkeen 

rakenteistamisen taustalla on käytetty 

nykyisiä läheteohjeistuksia, 

erikoissairaanhoidon (ESH:n) 

hakulomaketta ja pedagogista selvitystä 

(ks.LIITTEET)

• Uudistetun ja tietopohjaltaan yhdistetyn 

rakenteisen hakemuksen tietosisällöt 

ovat:

1. Oppilaan henkilötiedot ja koulu

2. Oppilaan perhesuhteet

3. Yhteistyötahot ja lupa-asiat

4. Pedagogiset tiedot, oppimisen tuki 

ja selvitykset

5. Toimintakyky ja vapaa-aika

6. Erikoissairaanhoidon tiedot

7. Täyttäjätiedot

8. Hakemuksen käsittely

LAPE-Uusimaa/NHG



Kyselylomakkeen rakenteistaminen                                                                                             
– Oppilaan henkilötiedot ja koulu

Kysymys (otsikkotaso) Alakysymys Valikot
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Nimi - Avoin kenttä X X X X

Syntymäaika ja 

henkilötunnus

- Avoin kenttä
X X X X

Asuinkunta - Alasvetovalikko X X X X

Koulu Alasvetovalikko X X X X

Vuosiluokka Alasvetovalikko X X X X

Koulun yhteystiedot Hakeeko jostain suoraan? X X X X
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Kyselylomakkeen rakenteistaminen                                                                                             
– Oppilaan perhesuhteet

Kysymys (otsikkotaso) Alakysymys Valikot
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Huoltaja/huoltajat/laillinen 

edustaja ja yhteystiedot

Rooli Alasvetovalikko (voit valita 

useampia)

1. Äiti

2. Isä

3. Muu lähiomainen 

4. Laillinen edustaja

5. Muu mikä?

X X X X X X X X X

Avattujen roolien mukaan 

mahdollisuus lisätä

Huoltaja – Rasti ruutuun
X X X X X X X X X

Puhelinnumero – Avoin kenttä
X X X X X X X X X

Sähköposti – Avoinkenttä
X X X X X X X X X

Perhesuhteet Asumisjärjestelyt Rasti ruutuun: (voi valita 

molemmat)

1. Asuu vanhempien kanssa 

2. Muu järjestely
X X X X X X X X X

Jos valitaan muu 

järjestely:

Mikä?  - Avoin kenttä
X X X X X X X X X

Oppilaan kanssa asuvat 

henkilöt

Avoin kenttä

(Riittävästi tilaa, lapsella voi olla 

useampi koti ja paljon sisaruksia)
X X X X X X X X X

Yhteydenpitoon liittyviä 

lisätietoja ja toiveita

Avoin kenttä
X X X X X X X X X
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Kyselylomakkeen rakenteistaminen                                                                                             
– muut yhteistyötahot ja luvan saaminen

Kysymys (otsikkotaso) Alakysymys Valikot
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Lapsen koulunkäynnin 

sujuvuudeksi on tehty 

yhteistyötä seuraavien 

yhteistyötahojen kanssa

Rasti ruutuun:

1. Sosiaalitoimi (esim. Perhetyö, 

Lastensuojelu)

2. Kolmas sektori

3. Erikoissairaanhoito

4. Oppilashuolto

5. Muu, mikä?

X X X X X X X X

Kaikkien edellä valittujen 

rastien jälkeen:

Yhteistyön kuvaus

Avoin kenttä

X X X X X X X X

Huoltajat ja tarvittaessa 

oppilas ovat antaneet

antanut luvan seuraavien 

tahojen yhteistyölle

erityisen vaativan 

opetuksen järjestämiseksi  

Rasti ruutuun: Kyllä / Ei - valikko

1. Oman koulun oppilashuolto

2. ALVA oppilashuolto

3. ESH

4. Muut?

X X X X X X X X

Pedagogiseen selvitykseen 

merkintä, että lomake on 

tehty yhteistyössä 

vanhempien kanssa. LAPE-Uusimaa/NHG



Kyselylomakkeen rakenteistaminen 
– Opetuksen järjestäminen ja pedagogiset asiakirjat (1/2)

Kysymys (otsikkotaso) Alakysymys Valikot
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Oppivelvollisuus Rasti ruutuun:

1. Yleinen, 

2. Pidennetty

X X

Edellisten rastien jälkeen:

Alkanut?

pvm
X X

Opetuksen järjestäminen Rasti ruutuun:

1. Yleisopetuksen luokka 

2. Erityisluokalla

3. Erityiset opetusjärjestelyt

X X

Jos rasti Avoin kenttä lisätiedoille
X X

Erityisen tuen päätös tehty 

ensimmäisen kerran

pvm
X X

Erityisen tuen päätöksen 

edellinen tarkastus

pvm
X X

Asiakkaalle aikaisemmin 

tehdyt pedagogiset 

asiakirjat? 

Rasti ruutuun: Kyllä/ ei

1. Pedagoginen arvio

2. Oppimissuunnitelma

3. Pedagoginen selvitys

4. HOJKS

X X

Jos edellisessä kyllä Mahdollisuus liittää asiakirja tai 

tekstiosio jokaisen jälkeen

+ Avoin kenttä
X X

Pedagogisen selvityksen 

laatimisesta vastaava 

opettaja ja yhteystiedot

Avoin kenttä: Nimi

X X

Avoin kenttä: Titteli X X

Avoin kenttä: puhelinnumero
X X

Avoin kenttä: sähköposti
X X



Kyselylomakkeen rakenteistaminen 
– Opetuksen järjestäminen ja pedagogiset asiakirjat (2/2)

Kysymys (otsikkotaso) Alakysymys Valikot
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Oppilaan saama tuki: Rasti ruutuun kyllä/ei

1. Yleinen tuki

2. Tehostettu tuki

3. Erityinen tuki

X X

Jos edellisessä kyllä -

Tukitoimien kuvaus ja 

vaikutukset:

Mahdollisuus liittää asiakirja tai 

tekstiosio jokaisen jälkeen

+ Avoin kenttä

X X

Tehdyt testit, arviot, 

tutkimukset ja lausunnot

Rasti ruutuun Kyllä/ei

1. Erityisopettajan kartoitukset

2. Koulukuraattorin arvio

3. Psykologin tutkimukset

4. Kouluterveydenhoitajan 

kartoitukset

5. Lääkärin lausunnot

6. Sosiaalinen selvitys

7. Muu, mikä? Avoin kenttä

X X X X X X X

Jos edellisessä kyllä Mahdollisuus liittää dokumentti

+ Avoin kenttä
X X X X X X X

Tarve koulukyydille 1. Ei

2. Kyllä

Jos edelliseen kyllä 1. Yhteistaksi

2. Yksityistaksi

LAPE-Uusimaa/NHG



Kyselylomakkeen rakenteistaminen                                                                                             
– Toimintakyky ja vapaa-aika

Kysymys (otsikkotaso) Alakysymys Valikot
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Toimintakyky koulussa ICF www.toimintakykyarvio.fi

tai SOFAS 

http://www.terveysportti.fi/kotisivut/

docs/f452306492/mielialahairiot.p

df

(X) X X X X X X X

Toimintakyky kotona ja 

vapaa-ajalla

Toimintakyvyn arvioinnissa on pohdittu SOFAS/ ICF toimintakykymittareiden mahdollista 

käyttöä. Mittareiden vertailu ks. LIITTEET.

LAPE-Uusimaa/NHG
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Kyselylomakkeen rakenteistaminen 
– Erikoissairaanhoidon hoitohistoria ja hoitosuunnitelma

Kysymys (otsikkotaso) Alakysymys Valikot
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Kuvaus oppilaan lapsuus-

/nuoruusiän 

kehitysvaiheesta

Avoin kenttä

X

Oppilaalla todetut sairaudet ICD-10 (koodiluokat)

Useampi rivimahdollisuus kirjata X

Valittujen ICD-10  

koodien jälkeen:

Sairaiden oireet ja 

nykytila

Avoin kenttä

X

Aiemmat hoitointerventiot Rasti ruutuun Kyllä/ei X

Jos kyllä mahdollisuus 

lisätä tietoja 

hoitointerventioista 

haluamansa määrä

Lisää hoitointerventio

X

Hoitointervention kuvaus Avoin kenttä
X

ajankohta Avoin kenttä X

hoitovaste Avoin kenttä X

Nykyinen hoitosuunnitelma/ 

käynnissä oleva hoito 

Avoin kenttä
X

Hoitoon sitoutuminen Avoin kenttä
X

Miksi ja millä tavalla oppilas 

tarvitsee sairaalakoulun 

tukea?

Avoin kenttä

X X X

Minkälaista paikkaa 

lapselle/nuorelle haetaan?

Rasti ruutuun

1. Konsultointi

2. Tukijakso

3. Pitkäaikaispaikka

X X X



Kyselylomakkeen rakenteistaminen                                                                                             
– Täyttäjän tiedot

Kysymys (otsikkotaso) Alakysymys Valikot
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Lomakkeen täyttäjän tiedot Mahdollisuus lisätä uusi käyttäjä 

X X X X X X X X X

Nimi Avoin kenttä X X X X X X X X X

Titteli/Rooli Avoin  kenttä X X X X X X X X X

Muokkauspäivämäärä pvm X X X X X X X X X

Haluan tiedon 

sähköpostiini kun 

lomaketta on muokattu

Kyllä/ Ei

(sähköposti tulee olla määritelty 

aikaisemmassa kohdassa) X X X X X X X X X

Samaa lomaketta pitää 

pystyä täydentämään ja 

muokkaamaan soveltuvilta 

osilta eri määritellyt 

ammattihenkilöt. Uudet 

kirjaukset/lisäykset 

erotettava tietyn henkilön 

kirjaamiksi. 

Jäätävä lokitieto 

muutoksista ja korjauksista.

LOMAKKEEN LÄHETYS OIKEAAN 

PAIKKAAN 

(paperilomake/ sähköinen lomake)

ALVA toiminnan koordinaattori?

Tiedoksi kuntien EVA-

koordinaattori?

Automaattinen analyysi soveltuvin osin

(sähköinen lomake)

LAPE-Uusimaa/NHG



Kyselylomakkeen käsittelyyn liittyvät tiedot ALVA:ssa

Kysymys (otsikkotaso) Alakysymys Valikot
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Hakemuksen käsittelyyn 

liittyvät kirjaukset

Hakemus saapunut pvm

X

Hakemus käsitelty ALVA-

ryhmässä

pvm
X

Odottaa uusintakäsittelyä Rasti ruutuun: Kyllä/ei X

Jos Kyllä 

Miksi?

Avoin kenttä
X

Uusintakäsittelyn 

aikataulu

Avoin kenttä
X

Hakemus palautetaan 

lisätietojen saamiseksi

(lisätietoja tarvitaan, 

kenelle lähetetään)

(-> Pyynnön lähettäminen  

oikealle henkilölle 

mahdollistettava 

lomakkeelta. Myös 

täydennetyn lomakkeen 

palautus mietittävä)

Avoin kenttä

X

Odottaa lisätietoja 

(mistä?)

Avoin kenttä

X

Päätös: Pvm

Avoin kenttä

X

LAPE-Uusimaa/NHG



Jatkokehitysehdotukset



Työpajatyöskentelyssä esiin tulleita  
jatkotyöskentelyehdotuksia kuntatasolle

Kuntien osalta EVA-luokkien 

• rakenteiden yhtenäistäminen

• ryhmien täyttämisen kriteerit

• yhteisien toimintamallien kehittämisvastuu 

Tehtävä on annettu kuntakoordinaattoreiden eteenpäin vietäväksi. ALVA 

osallistuu näiden asioiden kehittämiseen.    

LAPE-Uusimaa/NHG



ALVA-ryhmälle nousseita jatkokehitysehdotuksia

• ALVA –ryhmän toiminnan konkretia (jalkautus kuntatasolle, 

toiminnan aikataulutus, ym.)

• Laaditaan kaikille ALVA:n työntekijöille työnkuvat 

• Tehdään tarkemmat kustannuslaskelmat

• Viedään tieto selkeän toimintakykymittauksen ja yhtenäisen 

toimintakykymittarin tarpeesta eteenpäin (valtakunnallinen 

tarve) – asian eteenpäin vieminen VIP-ryhmään

• Yhdenmukaistetaan hakulomake

• Sähköistetään hakulomake

• Otetaan käyttöön mittarit

• Määritellään kuntien omat erityisen vaativaan opetuksen ja 

oppilashuollon mittarit

LAPE-Uusimaa/NHG



Virve Jokiranta / Susanne Rosenqvist

virve.jokiranta@nhg.fi

susanne.rosenqvist@nhg.fi

stm.fi/hankkeet/terveys ja hyvinvointi

#lapemuutos

#kärkihanke

mailto:virve.jokiranta@nhg.fi
mailto:susanne.rosenqvist@nhg.fi
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Työryhmän työskentely



ALVA -työryhmän jäsenet

Työpaja 1: 23.1.2018

Työpaja 2: 12.2.2018

Työpaja 3: 23.3.2018

Työpaja 4: 24.4.2018

Työpaja 5: 12.6.2018

• Toimijoiden määrittely ja yhteistyörajapinnat

• Asiakasprosessin mallinnus

• Asiakasprosessi oppilashuollon ja opetuksen sekä 

esh:n näkökulmasta

• ALVA-ryhmän toimintamallin suunnittelu

• Mittareiden asettaminen

• Oppilaaksi oton kriteerit- haku lomakkeistojen

yhtenäistäminen ja rakenteisuus

• ALVA –toimintamallin viimeistely

• Materiaalin tarkastus

• Lomakkeen sähköistämisen ehdotukset jatkossa

• Kustannusarviointi

• Vuosikello

• Toimintakykymittariston pohdinta

• Rehtori Mika Saatsi, Tuusula Kalliomaan koulu 

• Kouluikäisten ja opiskelijoiden palveluiden päällikkö 

Mari Asell, Järvenpää

• Erityisopetuksen asiantuntija Miira Arminen, 

Nurmijärvi

• Apulaisylilääkäri Petra Laine, Tuusula HUS HYKS-

nuorisopsykiatria

• Sairaanhoitaja Petri Heikkilä, Hyvinkää HUS 

lastenpsykiatria

• Tukipalveluiden erityisasiantuntija (vs.) Taru 

Kuparinen, Mäntsälä

• Perusopetusjohtaja Arja Korhonen / erityisen tuen 

koordinaattori Tiina Erkkilä-Wahtera, Järvenpää

• NHG Virve Jokiranta/Susanne Rosenqvist

ALVA -työryhmätyöskentely toteutettiin viidessä työpajassa 

Kalliomaan koululla

Työryhmän työskentely

LAPE-Uusimaa/NHG



Toimintakykymittari ICF:n ja 
SOFAS:n vertailu 



Toimintakyky ICF (International Classification of       
Functioning, Disability and Health) WHO

Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja 

terveyden luokitus (ICF) kuvaa, miten sairauden ja vamman 

vaikutukset näkyvät yksilön elämässä.

ICF ymmärtää toimintakyvyn ja toimintarajoitteet 

moniulotteisena, vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena 

tilana, joka koostuu terveydentilan sekä yksilön ja 

ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.

ICF-luokitus

•avaa toimintakyvyn käsitteen laajasti

•antaa avaimet yhtenäisen kielen löytämiseen eri 

ammattiryhmien kesken

•tarjoaa tieteellisen perustan toiminnallisen terveydentilan 

ymmärtämiselle ja tutkimiselle

•luo tarvittavan rakenteen toimintakyvyn kuvaamiseksi 

asiakastyössä

•mahdollistaa toimintakyvyn rakenteisen kuvaamisen 

sähköisissä tietojärjestelmissä

•mahdollistaa tietojen vertaamisen.

ICF-luokituksen käyttötarkoitukset

ICF-luokitus antaa mahdollisuuden kuvata toimintakykyä 

kokonaisvaltaisena ilmiönä. Se tarjoaa mahdollisuuden 

järjestää toimintakyvyn kuvauksen hierarkkisesti tarkasti

määritettyihin pää- ja alaluokkiin.

Osa 1: Toimintakykyä ja toimintarajoitteita kuvaava osa
Toimintakykyä ja toimintarajoitteita kuvaava osa sisältää

•ruumiin/kehon toiminnot (b) ja rakenteet (s), sekä suoritukset ja osallistuminen (d) osiot

Ruumiin/Kehon toiminnot (b) 

1. Mielentoiminnot

2. Aistitoiminnot ja kipua

3. Ääni- ja puhetoiminnot

4. Sydän ja verenkierto-, veri-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän toiminnot

5. Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmän toiminnot

6. Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän toiminnot

7. Tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot

8. Ihon ja ihoon liittyvien rakenteiden toiminnot

Ruumiin/Kehon rakenteet (s)

1. Hermojärjestelmän rakenteet

2. Silmä, korva ja niihin liittyvät rakenteet

3. Ääneen ja puheeseen liittyvät rakenteet

4. Sydän ja verenkierto-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän rakenteet

5. Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmän rakenteet

6. Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän rakenteet

7. Liikkeeseen liittyvät rakenteet

8. Ihon rakenne ja ihoon liittyvät rakenteet

Suoritukset ja osallistuminen (d)

1. Oppiminen ja tiedon soveltaminen

2. Yleisluontoiset tehtävät ja vaateet

3. Kommunikointi

4. Liikkuminen

5. Itsestä huolehtiminen

6. Kotielämä

7. Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet

8. Keskeiset elämänalueet

9. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

Osa 2: Kontekstuaalisia tekijöitä kuvaava osa
Kontekstuaalisia tekijöitä kuvaava osa käsittää 

•ympäristötekijät (e)

1. Tuotteet ja teknologiat

2. Luonnonmukainen ympäristö ja ihmisen tekemät ympäristömuutokset

3. Tuki ja keskinäiset suhteet

4. Asenteet

5. Palvelut, hallinto ja politiikat

ja 

•yksilötekijät (pf)

Yksilötekijöitä ovat mm. ikä, sukupuoli, elämäntyyli, tavat, koulutus ja ammattitaito. Laajan 

sosiaalisen ja kulttuurisen vaihtelun vuoksi yksilötekijöitä ei ole luokiteltu.

Lähde: THL

LAPE-Uusimaa/NHG

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus/icf-n-kayttotarkoitukset


ICF-luokituksen rakenne, koodit ja tarkenteet

ICF-luokituksen koodit

Kullekin toimintakyvyn kuvauskohteelle on oma koodinsa, jossa on

kirjaintunnus (b, s, d tai e). Jokainen koodisto tarkentuu pääluokkiin 

yksi-neliportaisella numerotunnuksella. Lisäksi koodiin lisätään

tarkenteita.  https://thl.fi/icf-koodit/

ICF-luokituksen rakenne

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus/icf-luokituksen-rakenne

LAPE-Uusimaa/NHG

https://thl.fi/icf-koodit/
https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus/icf-luokituksen-rakenne


ICF:n tarkastelu Kelan kansallisessa koodistopalvelussa

Linkki: Koodistopalvelu

Lähde: Kela/ THL

THL ohjeistus: Näin käytät sähköistä ICF luokitusta

https://thl.fi/documents/974257/1449823/N%C3%A4in+k%C3%A4yt%C3%A

4t+s%C3%A4hk%C3%B6ist%C3%A4+ICF-luokitusta/50e79560-a179-49d5-

808c-2965408bfab9
LAPE-Uusimaa/NHG

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1743&versionKey=1963
https://thl.fi/documents/974257/1449823/N%C3%A4in+k%C3%A4yt%C3%A4t+s%C3%A4hk%C3%B6ist%C3%A4+ICF-luokitusta/50e79560-a179-49d5-808c-2965408bfab9


SOFAS - Social and Occupational Functioning Assessment            
Scale on ICF:ta rajatummin käyttävä mittaristo

DSM-IV:ään (APA) sisältyvä SOFAS asteikko: 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) on 

yhdysvaltalainen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 

diagnoosijärjestelmä.

SOFAS-asteikko antaa kokonaisarvion sosiaalisesta ja ammatillisesta (tai 

opiskeluun liittyvästä) toimintakyvystä. SOFAS-asteikon avulla 

kokonaisarvio ajankohtaisesta toimintakyvystä on mahdollista tiivistää 

numeroarvoksi asteikolla 0–100, jatkumolla huomattavasti heikentyneestä 

toimintakyvystä erinomaiseen toimintakykyyn. Arvo 80 – 90 kuvaa normaalia 

hyvää toimintakykyä ja pistemäärä 50 tai alle merkitsee toimintakyvyn 

vakavaa heikentyneisyyttä. Asteikko on tarkoitettu lähinnä heikentyneen 

toimintakyvyn, ei toimintakyvyn vahvuuksien kuvaamiseen. Vain suoraan 

henkisistä ja fyysisistä terveysongelmista johtuvat rajoitteet tulee ottaa 

huomioon. Mahdollisuuksien rajoituksia ei oteta huomioon. Arvioinnissa ei 

kiinnitetä huomiota oireisiin, ainoastaan kykyyn toimia 

elinympäristössään.

Tärkeää on selvittää mitä ajanjaksoa arvio koskee. SOFAS-asteikko soveltuu 

hyvin toistuvaan arviointiin, ja sitä voidaan käyttää ajankohtaisen 

sairausjakson lisäksi myös takautuvasti kuvaamaan sairastumista edeltänyttä 

toimintakykyä.

SOFAS-ohjeissa on kuvattu toimintakyvyn kannalta neljä keskeistä 

elämänaluetta: vapaa-aika, työ tai opiskelu, perhe-elämä ja ihmissuhteet 

sekä itsestä huolehtiminen. Arvioinnissa tarkastellaan potilaan 

toimintakykyä hänen elämäntilanteensa kannalta keskeisiä osa-alueita 

painottaen. Jos jokin osa-alue ei ole lainkaan tai kovin relevantti, 

arvioidaan vain niitä alueita, jotka potilaan elämäntilanteessa ovat 

olennaisia. Potilaan kyky huolehtia omasta hyvinvoinnista ja itsenäisestä 

elämästä arvioidaan aina. Saatuja pistemääriä voidaan käyttää lähtökohtana 

kokonaispistemäärää arvioitaessa olennaisia alueita painottaen.

Mielialahäiriöpotilaiden toimintakyvyn kuvaamisessa on suositeltu 

käytettäväksi SOFAS-asteikkoa (Social and Occupational Functioning Scale) 

sekä Facultas-projektissa että depression Käypä hoito suosituksessa ja 

kaksisuuntaisen mielialahäiriön Käypä hoito suosituksessa. Lähteet:

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/88/

http://www.terveysportti.fi/kotisivut/docs/f452306492/mielialahairiot.pdf

Alkuperäinen 

käyttötarkoitus:

Tarkastelee sosiaalista ja ammatillista 

toimintakykyä.

Tiedonkeruumene

telmät:

Haastattelu, Havainnointi

Toimintakyvyn 

ulottuvuus:

Psyykkinen toimintakyky, Työkyky, 

Sosiaalinen toimintakyky, Yleinen 

toimintakyky (ADL/IADL)

ICF-koodit: Näytä ICF-koodit (yhteensä 6)

Käyttöoikeus ja 

maksullisuus:

Rajoittamaton

Mittarin 

ylläpitotaho:

DSM-IV

Aikatarve: noin 10 minuuttia

Tulkinnan avuksi 

(raja-arvot, 

viitearvot):

Keskeiset eri elämänalueet arvioidaan 

erikseen ja tämän jälkeen arvioidaan 

kokonaispistemäärä.

Antaa kokonaisarvion sosiaalisesta ja 

ammatillisesta toimintakyvystä asteikolla 

0–100 (0= riittämättömät tiedot). 

Pistemäärä 50 tai alle merkitsee 

toimintakyvyn vakavaa 

heikentyneisyyttä.

LAPE-Uusimaa/NHG
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SOFAS asteikko

Lähde: http://www.terveysportti.fi/kotisivut/docs/f452306492/mielialahairiot.pdf

SOFAS Asteikossa arvioidaan

ICF Toimintakykymittarin rajattua osa-aluetta

Suorituksissa ja osallistumisessa (d) on yhdeksän 

pääluokkaa.SOFAS käsittelee seuraavia: 

1. Oppiminen ja tiedon soveltaminen

2. Yleisluontoiset tehtävät ja vaateet

3. Kommunikointi

4. Liikkuminen

5. Itsestä huolehtiminen

6. Kotielämä

7. Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet

8. Keskeiset elämänalueet

9. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

Kontekstuaalisia tekijöitä kuvaava osa käsittää

•ympäristötekijät (e)

•yksilötekijät (pf)

Ympäristötekijöiden viisi aihe-aluetta sisältävät sen fyysisen, 

sosiaalinen ja asenneympäristön, jossa ihminen elää.

1. Tuotteet ja teknologiat

2. Luonnonmukainen ympäristö ja ihmisen tekemät 

ympäristömuutokset

3. Tuki ja keskinäiset suhteet

4. Asenteet

5. Palvelut, hallinto ja politiikat

LAPE-Uusimaa/NHG



Ehdotetut ICF-mittarit versus SOFAS

Etuliite Pääluokka Petran 

ehdo-

tukset

SOFAS

B Ruumiin ja 

kehon 

toiminnot

B1 

MIELENTOIMINNOT 

Tässä pääluokassa käsitellään aivotoimintoja: sekä kokonaisvaltaisia mielentoimintoja, kuten 

tietoisuus, henkinen energia ja vietit että erityisiä mielentoimintoja, kuten muisti, kieli ja 

laskutoimitukset.
x

D Suoritukset 

ja 

osallistuminen

D1 OPPIMINEN JA 

TIEDON 

SOVELTAMINEN

Tässä pääluokassa käsitellään oppimista, opitun tiedon soveltamista, ajattelemista, ongelmien 

ratkaisemista ja päätösten tekemistä. x

D5 ITSESTÄ 

HUOLEHTIMINEN Tässä pääluokassa käsitellään itsestä huolehtimista, peseytymistä ja kuivaamista, kehon ja kehon 

osien hoitamista, pukeutumista, ruokailemista ja juomista sekä omasta terveydestä huolehtimista
x x

D6 KOTIELÄMÄ Tässä pääluokassa käsitellään kotona päivittäin toteutettuja toimia ja tehtäviä. Kotielämän alueisiin 

sisältyy asunnon, ruoan, vaatteiden ja muiden välttämättömyyshyödykkeiden ja -tarvikkeiden 

hankkiminen, kodin siivoaminen ja kotiin liittyvien korjaustöiden suorittaminen, omista ja muiden 

omistamista kotitalouteen kuuluvista esineistä huolehtiminen sekä muiden henkilöiden avustaminen.

x x

D7 HENKILÖIDEN 

VÄLINEN 

VUOROVAIKUTUS 

JA IHMISSUHTEET

Tässä pääluokassa käsitellään henkilöiden välisiä, asiayhteyteen ja sosiaaliseen tilanteeseen sopivia 

perustavia ja monimutkaisia vuorovaikutussuhteita ja niiden edellyttämiä toimia ja tehtäviä (toisilleen 

vieraat henkilöt, ystävät, sukulaiset, perheenjäsenet ja parisuhteessa olevat henkilöt) x

D8 KESKEISET 

ELÄMÄNALUEET

Tässä pääluokassa käsitellään tehtäviä ja toimia, joita tarvitaan osallistuttaessa opetukseen ja 

koulutukseen, työhön ja työllistymiseen sekä taloudelliseen toimintaan x x

D9 

YHTEISÖLLINEN, 

SOSIAALINEN JA 

KANSALAISELÄMÄ

Tässä pääluokassa käsitellään toimia ja tehtäviä, joita tarvitaan osallistuttaessa järjestettyyn 

sosiaaliseen elämään perheen ulkopuolella, lähiyhteisössä, sosiaalisessa elämässä ja 

kansalaistoiminnassa x x

E Ympäristö-

tekijät

E3 

TUKI JA 

KESKINÄISET 

SUHTEET
X

Ohessa työryhmän jäsenen alustavat ehdotukset ICF-koodisto nostoiksi ja SOFAS-mittarin ICF-koonti. Yhtenevät kohdat D5, D6, D8 ja D9. 

Erilliseen (e-mail 15.5.2018) Excel-taulukkoon on nostettu tässä kaaviossa ehdotetut koodistot. Kliinikoiden tulee arvioida mitkä kysymykset ovat 

relevantteja kysyä halutun tiedon koostamiseksi. Koodiston sisältöä voi myös tarkastella täältä https://thl.fi/icf-koodit/ LAPE-Uusimaa/NHG

https://thl.fi/icf-koodit/


Valittujen ICF-mittareiden pohjalta luotava toimintakykyä 
määrittävä osuus sähköiseen lomakkeeseen

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus/icf-

luokituksen-kaytto/nain-kaytat-icf-tyokaluja#kirjaa

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus/icf-

luokituksen-koodit-ja-tarkenteet

Valituista ICF-koodeista voidaan luoda 

sähköinen lomake, jossa 

• Kehon rakenteiden, kehon toimintojen 

sekä suoritusten ja osallistumisen 

kuvauskohteita arvioidaan 

viisiportaisella asteikolla 0–4 (ei 

ongelmaa – ehdoton ongelma)

• Ympäristötekijöitä arvioidaan 

kahdeksanportaisella asteikolla 4 – 0 

– +4 (ehdottoman rajoittava tekijä – ei 

rajoittavaa/edistävää tekijää –

ehdottoman edistävä tekijä)

Lomaketta voidaan käyttää 

myös seurannassa ja arvioinnissa

Lähde: THL

Sähköinen 

lomake

LAPE-Uusimaa/NHG
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Sähköisen lomakkeen hyötynä voidaan nähdä laadullisesti    
yhtenäisemmän oppilaaksiottoprosessin varmistuminen

ALVA-oppilaslähetteen sähköistäminen ja automaattisen 

analysoinnin lisääminen soveltuvin osin auttaisi 

hakemusten vertailussa ja jäsentämisessä

Rakenteinen lomake auttaa keräämään yhtenevät tiedot 

oppilaista, jolloin hakulomakkeiden vertailtavuus helpottuu, 

aikaisemmin pyydettyjen lisäselvitysten tarve vähenee ja 

hakemusten sisällöt ovat tasalaatuisempia

Lokitiedoista voidaan nähdä kuinka hakemuksia on 

katseltu ja käsittelty ja kuka on tehnyt kirjauksia

Lomakkeeseen voidaan luoda omat rakenteet 

hakuprosessin etenemisen dokumentointiin (esim. 

hakemuksen vastaanotto, käsittely, tarkastuslistat, 

valintaprosessiin osallistuvien ammattilaisten 

kommentit/muistiinpanot, jolloin raportointia voidaan koota 

myös johtamisen tueksi
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Kalliomaan koululla tällä hetkellä käytössä oleva oppilaan itse               
täytettävä viikkoarviointilomake kertoo oppilaan omasta   
opiskelukokemuksesta ja tavoitteista 
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Nykyiset läheteohjeistukset, 
ESH:n hakulomake ja 
pedagoginen selvitys



Saaduista materiaaleista kerättyä erikoissairaanhoidon ohjeistusta          
Kalliomaan koulun avo-oppilaspaikkojen hakuun

• Sairaalakoulun avoluokkien lähetteet kirjataan PSY lehdelle ja toimitetaan 

rehtori Mika Saatsi Kalliomaan koulu

• NIA päivänuoripaikkojen lähetteet PSY lehdelle, toimitetaan ayl Petra 

Laineelle/ NIA-yksikön muistilistalle

• Lähetteen sisältö:

• Lyhyesti esitiedot ja perhetilanne

• Tehdyt tutkimukset ja hoidot, todetut oppimisvaikeudet

• Nuorella todetut häiriöt, nykytila, oireet, toimintakyky arjessa ja 

käynnissä oleva hoito

• Koulunkäyntiinliittyvät tiedot

• Nuoren asuinkunta ja tämänhetkinen koulu

• Koulunkäyntihistoria, tukitoimet

• Miksi juuri tämä nuori hyötyisi sairaalakoulusta/ päiväjaksosta 

ja miten nykyinen häiriö estää toimintakykyä?

• Nuoren ja perheen kyky sitoutua sairaalakouluun / 

päivähoitojaksoon

• Huoltajien yhteystiedot –välilehti liitteeksi lähetteeseen 

sairaalakoulun avo-opetuksen paikoille hakiessa

• Sairaalan avoluokkapaikat on tarkoitettu nuorille, joilla yläaste on kesken, 

samoin päivänuoripaikat. Paikkoja on yleensä aina vähemmän kuin 

hakijoita. Paikkaa ei voi luvata etukäteen

• Haku paikkoihin tehdään 20.4. mennessä
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HUS Ohje - Hoitotiimin selvitys opetuksen järjestämiseksi                                               
avohoidossa olevalle oppilaalle

Ohje HUS/hoitotiimit 27.10.2017
Hoitotiimin selvitys opetuksen järjestämiseksi avohoidossa olevalle oppilaalle

Sairaalaopetukseen haettaessa

 Huoltaja, hoito, koulu, (aluekoordinaattori), kokoontuvat aina ennen, kuin haetaan paikkaa
 Hakemuksesta tulee ilmetä moniammatillisen hoitotiimin suositus 
 Koulupaikkaa harkitessa aktiivinen hoitosuunnitelma on syytä kirjata hakemukseen
 Vantaa: aluekoordinaattori on ollut mukana oppilaan asioissa ennen, kuin haku tehdään

Sairaalaopetuksessa on kehitystä tukeva ja arjen toiminnan kautta kuntouttava oppimisympäristö, josta hyötyvät oppilaat, joilla voi olla:

 neuropsykiatrinen vaikeus (autismikirjo, monimuotoiset vaikeat oppimisvaikeudet, monimuotoinen kehityshäiriö )
 ahdistus, fobiat, pakko-oireet, vaikea-asteinen depressio
 vaikea traumatausta
 vakavat mielenterveyden häiriöt kuten kaksisuuntainen mielialahäiriö tai psykoosi

Sairaalaopetuspaikkaa pohdittaessa on hyvä huomioida, että alla olevilla tavalla oirehtivien oppilaiden kuntoutumista tukevat perheeseen ja verkostoon 
kohdennetut terapeuttiset interventiot ja kasvatuksellinen kuntoutus, ei niinkään sairaalakoulu.

 Vaikea tunnesäätelyvaikeus, rajaton käytös ja turvaton kiintymyssuhde esim. päihteillä ja väkivaltaisuudella oireilevat
 Asosiaalisuus / Turvattomuus/rajaton käytös  

Hoitotiimin hakemuksessa tulisi kuvata

 Oppilaan toimintakyky arjessa
 Miksi psyykkinen häiriö estää koulunkäynnin omassa koulussa?
 Millaista hoitotahon tukea oppilas on saanut nykyisessä koulussa?
 Perhesuhteet, kaverit, harrastukset
 Oppimisvaikeudet, kielelliset vaikeudet, muut erityisvaikeudet
 Lapsuus-/nuoruusiän kehitysvaihe
 Monitoimijaisen yhteistyön kuvaus (sos.toimi, ls, kolmas sektori, koulu)
 Oppilaan häiriön kuvaus
 Aikaisemmat hoitointerventiot ja niiden tulokset
 Nykyinen hoitosuunnitelma
 Lapsen/nuoren sitoutuminen hoitoon
 Perheen sitoutuminen hoitoon
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Nykyinen erikoissairaanhoidon lähetepohja
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Pedagogisen selvityksen sisältö 1/2
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Pedagogisen selvityksen sisältö 2/2
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