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Tuettu koulutie on jokaisen oikeus 
(OPH, 2019)



Oppimisen ja koulunkäynnin tuki



Kolmiportainen 
tuki (OPH)



Turvallinen 
oppimisympäristö

◦ Turvallinen oppimisympäristö koostuu 

fyysisestä, psyykkisestä, pedagogisesta ja 

sosiaalisesta osa-alueesta. 

◦ Tärkeitä asioita, joihin yksittäinen opettaja voi 

vaikuttaa ovat oppilaan kohtaaminen ja 

positiivinen palaute, struktuurit ja eriyttäminen 

sekä muu oppimisen tuki. 

◦ Opetuksellisiin ratkaisuihin ja tukitoimiin 

pedagogisessa oppimisympäristössä vaikuttaa 

paljon myös eriyttämisen tarve



Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2014

◦ Hyvässä oppimisympäristössä tulee huomata ihmisen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset 

tarpeet. 

◦ Positiivisesti rakentuneessa oppimisympäristössä on kaikilla sen jäsenillä hyvä 

työskennellä opettajana, kasvattajana tai oppilaana. 

◦ Toimiva oppimisympäristö on myös kokonaisvaltainen: se tukee oppilaan kasvua ja 

oppimista sekä aikuisten ja oppijoiden vuorovaikutusta. 



Hyvän tuen 
toteuttamisen 
kivijalat koulussa

◦ Ennaltaehkäisy

◦ suunnitelmallisuus

◦ Ratkaisukeskeisyys

◦ Yhteistyö



Tuen kolmiportaisuus: Oppimisen ja 
koulunkäynnin tuki (OPS2014)

◦ Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien 

ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. 

◦ Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön 

liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista



Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
(OPS, 2014)

◦ Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä 

pitkäaikaisvaikutuksia

◦ Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä 

ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle.

◦ Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle 

aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. 



Laadukas yleinen tuki oppimisen ja 
käytöksen tukena 

Yhteistyö ja 
konsultointiEnnaltaehkäisy

Yhteiset säännöt 
johdonmukaisuusja

Positiivinen palaute 
ja kohtaaminen

Eriyttäminen ja 
strukturointi

Oppimisympäristön 
muokkaus

Oppimisen ja 
keskittymisen tuen 

suunnittelu 
oppitunneille

Haasteiden 
selvittäminen

Monipuoliset opetus 
– ja 

arviointimenetelmät
Apuvälineet



Tukitoimien kirjaus – pedagoginen 
kirjoittaminen

◦ Tukitoimet  kirjataan pedagogisiin asiakirjoihin näkyviin oppilaalle, huoltajille, kaikille 

opettaville opettajille

◦ Tukitoimet perustuvat yhteistyöhän, uusiin tavoitteisiin ja entistä parempiin ratkaisuihin

◦ Kirjaaminen pitää olla niin selkeää, että jokainen ymmärtää miten ja missä tuetaan –

vain konkretiaa ja pedagogisia keinoja ei mm diagnooseja tai lääkityksiä. 



Ennaltaehkäisy

◦ Ehkäistään erilaisissa 
pulmissa lumipalloefektin syntymistä.

◦ Ennaltaehkäisy on tulevaisuuden ennakointia, 
jolla pyritään vähentämään korjaavaa 
toimintaa -> taloudelliset resurssit

◦ Aktiivista tulevaisuuden tekemistä, johon 
jokainen voi antaa osuutensa omasta 
osaamisestaan – erityispedagoginen 
osaaminen

◦ Ennaltaehkäisevässä työotteessa on tärkeä 
havainnoida, seurata ympäristöä ja nähdä 
koulu kokonaisuutena. 



Esimerkkejä pedagogisesta 
ennaltaehkäisystä (Vitka, 2018)

◦ Nivelvaihetyö ja tiedonsiirtokäytänteet

◦ Ryhmien ja luokkien muodostaminen

◦ Vanhempainillat/pajat,vanhempien kanssa käytävät keskustelut

◦ Seulat ja testit

◦ Aineryhmäpalaverit

◦ Koulunkäynnin ohjaajien lukujärjestykset ja ohjaus

◦ Strukturoinnit



Suunnitelmallisuus

◦ Pedagogiset asiakirjat toivat tuen antamiseen suunnitelmallisuutta 

ja johdonmukaisuutta

◦ Suunnittelu alkaa jo nivelvaihetyöstä ja siitä rakennetaan mahdollisimman 

vahva, ennakoiva kivijalka oppilaille

◦ Vuosikello

◦ Yhteistyö!





Ratkaisukeskeisyys

◦ Ratkaisukeskeisyydessä edetään kohti uusia tavoitteita ja etsitään ongelmille 

ratkaisua vahvuuksien kautta.

◦ Oppilas tai luokka ei ole ongelma, vaan aina katsotaan eteenpäin sekä 

haetaan entistä parempaa ratkaisua tilanteeseen: yksilötasolla, luokkatasolla tai 

opettajan oppimisympäristöä muokkaamalla.

◦ Oppilas tai luokka mukana tuen suunnittelussa -> osallisuus ja motivaatio

◦ Tärkeää erityisopettajan oppilas,- luokka- ja koko koulun tuntemus uusia ratkaisuja 

etsiessä tukitoimiin yksilö – ja luokkatasolla.

◦ Yhteistyö korostuu kouluissa.



Oppimisvaikeuksien arviointimalli 
erityisopettajan työssä

Tuen tarpeen tunnistus (seulat, opettajat, havainnointi jne)

Oppilaan haastattelu ja tarvittavat yksilötestit

Lausunto

Tukitoimenpiteet (Luokka – ja kuntouttavataso)

Oppimisen seuranta ja mahdollinen jatko



Lukivaikeuksien 
tunnistamattomuus(Kairaluoma et al, 2019)

◦ Lukivaikeuksien tunnistamattomuus voi aiheuttaa: 

◦ Motivaatio-ongelmia

◦ Uupumista

◦ Laiskaksi tai vetämättömäksi leimautumista



Mitä jos emme selvitä lukivaikeuksia? 
(Kairaluoma et al, 2019)

◦ Itsetunto alenee

◦ Kielteinen minäkäsitys oppijana, joka ruokkii kokoajan itseään ja 

vyyhti kasvaa laajentuen eri tavoin eri oppiaineisiin

◦ Uhkaa kokonaisvaltaista hyvinvointia



1. Varhainen tuen tarpeen tunnistus 
ennaltaehkäisee
◦ 1. Seulat

◦ 2. Havainnointi luokissa

◦ häiriköinti, levottomuus, alisuoriutuminen, alhainen koulumotivaatio

◦ 3. Opettajien konsultointitilanteissa tuodut ja kuullut asiat

◦ 4. Vanhemmat (muiden oppilaan tukijoiden tuomat huolet)

◦ Läksyjen raskaus, kokeisiin luku vrt arvosana, suvussa luki-vaikeutta

◦ 5. Haastattelu

◦ Luki- tai matikkahaastattelu

◦ 6. Niveltiedot

◦ Eskarista saadut tiedot, 6.-7.-luokan niveltiedot



Tukitoimenpiteiden 
suunnittelua 

kielelliseen tukeen 
ennen 

lumipalloefektiä

◦ Keskustelu opettajan ja vanhempien kanssa 

oppilaan vahvuuksista ja tuentarpeista

◦ Omat testi – ja haastattelutiedot oppilaasta

◦ Tukitoimet voi suunnitella jo isomman oppilaan 

kanssa kahdestaan edellä mainittujen tietojen 

lisäksi.

◦ Lukitukilista apuna helpottaa



Tarvitaan myös toiminnanohjauksen 
tukea luokkaan
◦ Toiminnan ohjauksen taitojen tukemisella luokissa voi saada aikaan suuriakin positiivisia

muutoksia.

◦ Niiden puute voi näkyä kaikessa oppimisessa.

◦ Esim toiminnan aloitus ja loppuun saattaminen, keskittyminen, itse tekeminen on pulmall

ista ja oma-aloitteisuus heikkoa.

◦ Ei riitä, että tuetaan vain lukivaikeutta, mikäli pulmia on myös toiminnan

ohjauksessa.

◦ Työrauhakeinot käyttöön tarvittaessa, joka helpottaa lukivaikeuksisenkin oppimista. 



LUKITUKI 
tunneilla vaatii

◦ opettajan ymmärrys

◦ kannustava ja positiivinen palaute

◦ kiireetön ilmapiiri

◦ tuki on luokassa

◦ lisäksi yksilöllinen, erityisopettajan kanssa 

suunniteltu tuki



LUKITUKI oppitunneilla esimerkkejä

◦ opettajan liian nopea puhetempo häiritsee oppimista ja siihen keskittymistä

◦ oppitunnin rakenne sekä laajemmat ohjeet on hyvä laittaa esille lyhyesti ja 
selkeästi. Se helpottaa tehtävien aloittamista, keskittymistä ja muistamista.

◦ oppitunnin tavoitteiden kertominen selkeyttää oppilaalle tunnin asiaa.

◦ opettaja käyttää selkeää ja konkreettista kieltä opetuksessa.

◦ Lukituki-lista löytyy kirjasta Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa



Muita huomioitavia asioita ennalta

◦ Lukituki ja eriyttävä arviointi

◦ Lukituki , kirjoittaminen ja lukeminen

◦ Lukituki, oikeinkirjoitus ja tekstin tuottaminen

◦ Lukituki ja apuvälineet

◦Kuntouttava lukituki!!



Lukituki ja erilaiset arviointikeinot

◦ sarjakuvat ja mainokset, näytelmät 

◦ projektityöt ja portfoliot 

◦ pari- ja ryhmäkokeet 

◦ lunttilappukokeet 

◦ open book –kokeet

◦ kotikokeet ja kotona tehtävät palautettavat tehtävät 

◦ kokeen täydentäminen kirjan kanssa erivärisellä kynällä 



Tunnistaminen ja tuki matematiikassa 
(Mononen et al, 2018.)

◦ Tärkeää tunnistaa ajoissa, jotta voidaan tarjota oikeanlaista pedagogista 

tukea. 

◦ Tärkeää palata usein harjoittelussa taaksepäin ja paikata aukkokohtia 

keskeisissä taidoissa. 

◦ Selvittää myös oppimisympäristön mahdollisuudet vaikuttaa

◦ Oppilaan matemaattisten taitojen tueksi ei ole olemassa yhtä hyvää tapaa 

opettaa tai selkeää keinoa, koska haasteet ovat jokaisella yksilöllisiä. 

◦ Erityisopettajan ammattitaidolla ja opettajan jatkuvalla yhteistyöllä on suuri 

merkitys oikeanlaisen tuen löytämiseksi. 

◦ Ilman tukea negatiivinen vaikutus mm itsetuntoon, käytökseen, motivaatioon.



Keskittymisen ja tarkkaavaisuuden 
tuki luokassa
◦ Struktuurit, rutiinit ja suunnitelmallisuus

◦ Ennakointi ja johdonmukaisuus 

◦ Eriyttäminen opetuksessa

◦ Apuvälineet

◦ Vahvuudet ja positiivinen palaute

◦ Arviointi

◦ Muut keinot ja menetelmät: mm coaching, työrauhamallit, cico yms



Strukturoinnin 
tasot

Fyysinen tila

Aika ja sen jäsentäminen

Rutiinit

Työskentelytavat ja visuaalisuus

materiaalit



Selkeät struktuurit luovat työrauhaa 
oppitunneille

◦ Strukturointi helpottaa keskittymistä oppimiseen, lisää motivaatiota ja työtyörauhaa.

◦ Se on oppitunnin rakennetta ja toimintaa selkeyttävää.

◦ ”minä tiedän, miten pitää oppitunnilla toimia”

◦ Jokainen oppilas saa mahdollisuuden oppia, kun kaadetaan turhat esteet pois.

◦ Strukturoinnilla ohjataan oppilaan toimintaa



Muutamia käytännön esimerkkejä 
(Vitka, 2018)

◦ rutiinit: oppitunnin rakenne aina samassa paikassa, oppitunnin selkeä aloitus ja lopetus 

jne.

◦ fyysinen tila: istumapaikka, katsekontakti jne.

◦ aika ja sen jäsentäminen: lyhyet opetusjaksot, oppitunnin kulku sekä 

suullisesti että kirjallisesti jne.

◦ työskentelytavat ja visuaalisuus: varmista, että kaikki ovat päässeet 

alkuun, vältä antamasta tekemisen aikana lisäohjeita, älä poukkoile asiasta toiseen 

konkreetti, selkä kieli: ”tee, kirjoita…”-jne.

◦ materiaalit: vältä monivaiheisia, pitkiä tehtävänantoja jne.



Esimerkkejä ja mahdollisuuksia

◦ Valmiit istumapaikat heti elokuussa koulujen alettua uusille 7.-luokkalaisille. 

◦ Opettajien kanssa suunnitellaan luokkastruktuureja yhdessä työrauhan tueksi

◦ Yhteistyö konsultoiden tiivistä ELA:n ja opettajien välillä 



Oppilas – ja 
opiskeluhuollon 
kokonaisuus 
(OPH)



Opiskeluhuollon 
ohjausryhmä 
(Hietanen-
Peltola, Laitinen 
et al)



Opiskeluhuollon ohjausryhmä

◦ Kuntakohtainen

◦ Ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä 

suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

◦ (esim kiusaamissuunnitelma, hyvinvointisuunnitelma) 

◦ Ryhmä kutsuu tarvittaessa muita asiantuntijoita.

◦ Ohjausryhmän tehtävä on suuri ja sen tulee seurata suunnitelmia, miten se eri 

puolella toteutuu sekä puuttua ongelmiin. 



Koulukohtainen 
opiskeluhuoltoryhmä

◦ Jäseniä mm. Rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, 
koulupsykologi ja yläkoulussa opinto-ohjaaja. 

◦ Opiskeluhuoltoryhmässä ei käsitellä yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevia asioita

◦ Ryhmä kutsuu muita kokouksiinsa tarpeen mukaan. 

◦ Muita opettajia, vanhempia, oppilaita, sosiaalityöntekijöitä, poliisi, ankkuri-tiimi jne

◦ Opiskeluhuoltoryhmä vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, 
toteuttamisesta ja arvioinnista koulussa. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 14 § )



Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu 
kaikille koulussa

◦ Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria, joka edistää oppilaiden 

ja opiskelijoiden: 

◦ oppimista

◦ terveyttä ja hyvinvointia

◦ sosiaalista vastuullisuutta

◦ vuorovaikutusta

◦ osallisuutta

◦ ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä



Yhteisöllinen oppilashuolto

◦ Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria ja kuuluu 

koulussa kaikille. 

◦ On luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja sen tulee tukea koko yhteisön 

hyvinvointia.

◦ Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa kehitetään ja edistetään opiskeluympäristön 

terveellisyyttä, oppimisympäristön esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä yhteisön 

hyvinvointia.

◦ Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteiden on tärkeää näkyä kaikessa 

oppilaitoksen toiminnassa ja toimintakulttuurissa.



Moniammatillinen 
oppilashuoltoryhmä/Hyvinvointiryhmä

◦ Koulun OHR/YHR suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opiskeluhuoltoa. 

◦ Se myös koordinoi yhteisöllisen työn kokonaisuutta koulussa ja kehittää koulun 
toimintatapoja, jotka edistävät oppilaiden hyvinvointia

◦ Se sopii myös yksilökohtaisen opiskeluhuollon menettelytavoista ja 
yhteistyökäytännöistä. 

◦ Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä 
oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa.

◦ Mm kouluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja yhteisön hyvinvoinnin 
varmistaminen sekä hyvinvointia ja oppimista tukevan toiminnan 
kehittäminen ja toteuttaminen. 



Opiskeluhuolto-
ryhmän 
kokoonpano



Esimerkkejä käsiteltävistä asioista

◦ Yhteistyösuunnittelu/palaverit ulkopuolisten tahojen kanssa esim ankkuri-tiimi, 

koulupoliisi, nuorisotyöntekijä, vanhempainyhdistys/raati, lääkäri jne.

◦ Luokkakohtaiset läpikäynnit, jossa keskustellaan mm luokan aktiivisuudesta, 

kiusaamisesta, opiskelutaidoista, ja tuen tarpeista.

◦ Vanhempainillan suunnittelu

◦ Terveyskyselyt, kiusaamiskyselyt, hyvinvointiprofiilin yms läpikäynti ja opettajille 

ja koteihin tiedotus. 

◦ Hyvinvointityön suunnittelu tulosten pohjalta. 

◦ Oppilasryhmien tapaaminen kuten oppilaskunta. 



YHR:n vuosikellomalli



Yksilökohtainen/monialainen 
opiskeluhuoltotyö
◦ Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen 

järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa 

asiantuntijaryhmässä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 14 §)

◦ Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 

sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. 

◦ Siihen kuuluu myös monialainen asiantuntijaryhmä, joka kootaan tapauskohtaisesti 

oppilaan tueksi. 

◦ Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja sen toteuttaminen 

edellyttää suostumusta.



Yksilökohtainen/monialainen 
opiskeluhuoltotyö
◦ Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus psykologi- tai kuraattoripalveluihin säädetyssä 

määräajassa. 

◦ Palvelut on järjestettävä siten, että oppilaalle ja opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus 

henkilökohtaiseen keskusteluun joko psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään 

seitsemäntenä koulun työpäivänä. 

◦ Jos asia on kiireellinen, keskustelu on järjestettävä samana tai seuraavana 

koulupäivänä. Asian kiireellisyyden arvioi psykologi tai kuraattori.

◦ Opiskeluhuollossa käsiteltävät tiedot ovat salassapidettäviä



Kun huoli herää koulussa

◦ Opettaja keskustelee oppilaan/opiskelijan kanssa

◦ Ollaan yhteydessä kotiin

◦ Opettaja konsultoi muita kyseisen lapsen yksilökohtaisen opiskeluhuollon

järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvia. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 23§)

◦ Tapaavat koulun monialaisessa asiantuntijaryhmässä oppilaan ja huoltajan

◦ Sovitaan, keitä muita koululta otetaan mukaan

◦ Tarvittaessa siihen pyydetään myös ulkopuolisia tahoja mukaan.

◦ Asiat kirjataan ja sovitaan toimenpiteistä sekä tehtävien jaosta



Kun huoli herää 2 (Hietanen-Peltola, Marke 2020) 

◦ Ottaa yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin ja kertoa huoleen liittyvät tiedot. (16§ , otettava, 
viipymättä)

◦ jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä, on opiskelijalle annettava tieto 
yhteydenotosta. Myös huoltajalle tieto, ellei opiskelija sitä pätevästi kiellä

– koskee opiskeluvaikeuksien, sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemistä tai                         
poistamista

◦ koskee tilanteita joissa arvelee opiskelijan tarvitsevan ko. palveluja

◦ Ohjata koulu- tai opiskeluterveydenhuollon palveluihin, esim.menemällä yhdessä oppilaan 
kanssa

◦ Koota monialainen asiantuntijaryhmän



Milloin 
koulussa suuri 
huoli herää?

◦ Runsaat poissaolot

◦ Häiriökäytös

◦ Väkivalta

◦ Päihteet

◦ Psyykkinen hyvinvointi



Yksilökohtainen oppilashuolto oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen rinnalla (OPH)

◦ Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja 

kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki.

◦ Esimerkiksi tehostettua tai erityistä tukea saavalle oppilaalle voi olla tarpeen tehdä 

psykologinen tutkimus tai kuraattorin laatima sosiaalinen selvitys.

◦ Perustuu vapaaehtoisuuteen toisin kuin pedagoginen tuki.

◦ Edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta. Suostumus tarvitaan myös 

monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen.



Yhteistyötapoja sosiaalitoimen 
kanssa 

◦ Yhteisöllinen oppilashuolto – toimintatavoista keskustelu

◦ Sosiaalipäivystys- malli soiten alueella

◦ Verkostoyhteistyö jo asiakkuuden aikana, koululla omat asiantuntijaryhmät

◦ Palvelutarpeen arviointi

◦ Lapsiperheiden palveluohjaus – matalan kynnyksen konsultaatiopalvelu, jossa tietty 

soittoaika ja järjestetään 

◦ Ankkuri-tiimi, jossa myös sosiaaliohjaaja



LS-ilmoitus ja yhteistyö

◦ Koulun on aina tehtävä ennen tätä huoltajille asiasta ilmoitus ja luottamuksen 

ylläpitämiseksi on huoltajia tiedotettava asiasta

◦ Ls-ilmoituksen jälkeen tehdään koulun ja lastensuojelun välillä tiivistä yhteistyötä lapsen 

eduksi ja tueksi

◦ Jos epäily on väkivallasta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ei ilmoitusta vanhemmille 

etukäteen.



Verkostoyhteistyö◦ Neuvottelut koululla 

◦ Lausuntojen teko koulun henkilökunnalta 

sosiaalipuolelle

◦ Puhelinkeskustelut



Jos lapsi/nuori on kiireellisesti sijoitettu

◦ Vanhempien tulisi informoida koulua

◦ Lastensuojelun tehtävä on varmistaa, että näin on toimittu

◦ Tuen tarpeen arviointi mahdollisimman nopeasti

◦ Mikäli lapsella/nuorella ei ole oppimissuunnitelmaa, on hyvä tehdä vähintään yleisen 

tuen oppimissuunnitelma turvaamaan oppiminen haastavassa tilanteessa



Lähteet:

◦ Kairaluoma et al.2019. Lukivaikeudesta lukitukeen.

◦ Mononen et al, 2017. Matemaattiset oppimisvaikeudet.

◦ Vitka, T. 2018. Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa. PS-kustannus.

◦ Yhteisestä työstä hyvinvointia:  

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136782/Ohjaus%202018_009_verkko_20180

117.pdf?sequence=4&isAllowed=y

◦ https://www.oph.fi/fi

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136782/Ohjaus%202018_009_verkko_20180117.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.oph.fi/fi
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