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NIILO MÄKI INSTITUUTIN KOULUTUSTIEDOTE SYKSY 2020 

Niilo Mäki Instituutti järjestää korkeatasoista, tutkimusperusteista koulutusta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen eri ammattilaisille 
sekä psykologeille ja terapeuteille mm. oppimisesta ja sen ongelmista, arvioinnista, tehostetusta tuesta ja kuntoutuksesta. Koulutus-
kokonaisuudet vaihtelevat yksipäiväisistä koulutuksista monipäiväisiin kokonaisuuksiin tai verkkokoulutuksiin. Lisätietoa koulutuksista 
löydät osoitteesta koju.nmi.fi

Koulutuksemme ovat jatko- ja täydennyskoulutusta, joissa luennoivat alan parhaat asiantuntijat. Niilo Mäki Instituutin luennoitsijoista 
löydät lisätietoa sivuiltamme koju.nmi.fi/kouluttajat/ Ilmoittautumiset ja lisätietoja nettisivuiltamme koju.nmi.fi tai sähköpostilla nmi@
nmi.fi

Verkkokaupan kautta ilmoittautuessasi saat heti automaattisen vahvistusviestin sähköpostiisi ilmoittautumisesi vastaanottamisesta 
(tarkista myös roskapostikansiosi). Jos et saa vahvistusviestiä sähköpostiisi, ilmoittautuminen ei ole onnistunut. Ota tällöin yhteyttä 
sähköpostitse osoitteeseen nmi@nmi.fi tai soita numeroon 050 368 5741. Tarkemmat ohjeet koulutuspäivästä (mm. koulutuspäivän 
ohjelma ja tiedot koulutuspaikasta) lähetetään sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää. 

Mikäli suunnitelmasi muuttuvat, ilmoitathan peruutuksesta mahdollisimman pian ja viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuspäivää. 
Myöhemmin tehtävistä peruutuksista olemme oikeutettuja perimään 50 % koulutuksen hinnasta tai koko koulutuksen hinnan, jos 
peruutusta ei hoideta viittä arkipäivää ennen koulutusta. OPH-koulutuksissa perimme opiskelupaikan perumisesta 50 euroa ja kes-
keyttämisestä ilman pätevää syytä 100 euroa kattamaan kustannuksia. Olethan meihin yhteydessä myös sairaustapauksen estäessä 
osallistumisen. Maksullisissa koulutuksissa lähetämme laskun antamaasi laskutusosoitteeseen koulutuksen jälkeen. Virheellisesti an-
netuista laskutustiedoista johtuvasta uuden laskun tekemisestä perimme 20 euron käsittelymaksun ja liikasuoritusten palauttamisesta 
7 euron käsittelymaksun.

Tilauskoulutuksista ja Opetushallituksen rahoittamista koulutuksista voit tiedustella koulutussuunnittelijoiltamme Maria Rintaselta,  
maria.rintanen@nmi.fi, p. 050 4413686, Riikka Maliselta, riikka.malinen@nmi.fi, p. 040 7041318, Assi Karppiselta,  
assi.karppinen@nmi.fi, p. 040 6818870 tai koulutuspäällikkö Maria Haakanalta, maria.haakana@nmi.fi, p. 050 3610973.

Ystävällisin terveisin,
NIILO MÄKI INSTITUUTIN
KOULUTUSTIIMI

SISÄLTÖ
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s. 3  Tilauskoulutukset ja tietoa verkkokoulutuksista
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TILAUSKOULUTUKSET

Toteutamme koulutuksia myös tilauskoulutuksina. Tilauskou-
lutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan 
toiveidenne mukaisiksi. Ne voidaan järjestää tilaajan toivomas-
sa paikassa kaikkialla Suomessa tai webinaarina. Tilauskoulu-
tusten hintaan vaikuttavat koulutuksen laajuus (tunnit/päivät) 
ja osanottajamäärä. Kouluttajina toimivat Niilo Mäki Instituutin 
asiantuntijat ja yhteistyökumppanit.

Tilauskoulutuksia olemme toteuttaneet mm. 
seuraavista teemoista:

• lukivalmiudet, lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen, kirjoit-
tamisen vaikeudet, lukitestaus, lukemissujuvuus ja luetun-
ymmärtämisen tukeminen

• lukivaikeus englannin opiskelussa
• matematiikan oppimisvaikeudet ja laskemisen strategiat
• oppimisvaikeudet ja niiden arviointi sekä päällekkäistyneet 

oppimisvaikeudet
• yhteisopettajuus, työrauha ja luokanhallinta

• tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen
• tunteet, itsesäätely ja haastava käyttäytyminen
• hahmottaminen ja hahmottamisen haasteet
• motivaatio, minäpystyvyys, oppilaan minäkuva ja  

luottamus omiin kykyihin
• muisti ja oppimistrategioiden tukeminen
• motoriikan arviointi ja tukeminen
• varhaiskehityksen arviointi ja tukeminen
• lastenpsykiatriset sekä neuropsykiatriset ongelmat
• vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö
• monikielisten oppilaiden tukeminen

Lisätietoa tilauskoulutuksista ja kouluttajistamme: 
koju.nmi.fi/tilauskoulutus

VERKKOKOULUTUKSET 

Verkkokoulutukseen osallistuminen on helppoa ja vaivatonta, ja olemme saaneet niistä paljon hyvää palautetta. Järjestämme 
verkkokoulutuksia suorina webinaareina sekä omaan tahtiin katsottavina luentotallenteina. Verkkokoulutukset toteutetaan pää-
osin omassa verkkoympäristössämme, johon lähetämme kirjautumisohjeet noin viikkoa ennen koulutusta. Verkkoympäristöstä 
löytyvät myös koulutuksen materiaalit ja mahdolliset tehtäväohjeistukset. 

Verkkokoulutuksen suoran lähetyksen laitevaatimuksena on kiinteä internetyhteys (esim. työpaikan verkko, ADSL ja kaapeli-
modeemi). Mobiiliyhteydet (mokkulat, nettitikut ja 3G/4G/LTE -reitittimet) eivät sovellu suoran lähetyksen katsomiseen, mutta 
sopivat tallenteen katsomiseen. Tietokoneessa on oltava asennettuna ajantasainen nettiselain ja Adobe Flash (useimmissa 
koneissa tämä on asennettuna vakiona). Tarvittaessa Adobe Flash -laajennuksen voi asentaa osoitteesta: https://get.adobe.
com/flashplayer/ 



4

• Kissatarina – Lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmä, 
25.9.2020 Helsinki

• Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämi-
sen testi, 4.11.2020 Jyväskylä ja 5.11.2020 Helsinki

• Oppimisstrategioista apua oppimisvaikeuksien kanssa sel-
viytymiseen, 6.11.2020 Helsinki

• Tukitoimimalli itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemi-
seen koulussa, 9.11.2020 Jyväskylä ja 23.11.2020 Hel-
sinki

s. 13–17 VERKKOKOULUTUKSET 

• YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun, 
verkkokoulutus

• LENE – Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arviointimenetel-
mä, verkkokoulutus

• Kirjoittamisen vaikeudet ja kirjoitustaidon tukeminen, verk-
kokoulutus

• Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijöiden tukeminen esi- 
ja alkuopetuksessa, verkkokoulutus

• Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi 
– digitaalisen seulontamenetelmän (DigiLukiseula) ja yksilö-
testistön käyttökoulutus, 14.8.2020 webinaari ja tallenne, 
katsottavissa 18.8.–24.9.2020

• Luetun ymmärtämisen teoriaa ja harjoituksia – Kummi 1 tu-
tuksi verkkotallenne

• Oppimisvaikeuksien arviointi: psykologin, opettajien ja van-
hempien yhteistyötä – Kummi 4 tutuksi verkkotallenne

• Loikkiksella ketteräksi – Kummi 7 tutuksi verkkotallenne
• Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia – Kum-

mi 10 tutuksi verkkotallenne
• Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin – Kummi 11 

tutuksi verkkotallenne

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMAT  
VERKKOKOULUTUKSET 

• OPH: MOVE! -mittauksen soveltaminen liikunnassa tukea 
tarvitseville oppilaille (2 op), verkkokoulutus katsottavissa 
3.2.–18.12.2020

• OPH: Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tu-
kena (1 op), verkkokoulutus 27.5.2020 – 31.12.2021

• OPH: MALTTI – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryh-
mämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttami-
nen (3 op), verkkokoulutus 18.5.2020–28.2.2021

• OPH: Oppimisvaikeudet lukiossa (2 op), verkkokoulutus kat-
sottavissa 11.5.2020–31.5.2021

• OPH: Miten ymmärtää ja tukea tarkkaavuusongelmais-
ta esi- ja alkuopetusikäistä lasta? (1 op), verkkokoulutus 
18.5.2020–28.2.2021

• OPH: Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden tukeminen vuosi-
luokilla 2–4, (1 op) verkkokoulutus 17.8.2020–30.11.2021

• OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokan-
hallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op), verk-
kokoulutus 1.9.2020–31.12.2021

• OPH: Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (1 op), verkkokou-
lutus 14.9.2020–31.12.2021

• OPH: Matematiikan opetus ja oppiminen (4 op), verkkokou-
lutus 14.9.–31.12.2020

• OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen ala-
koulussa (2 op) 5.10.–11.12.2020 verkkokoulutus

• OPH: Yläkouluikäisten nuorten oppimisen vaikeudet ja tuke-
minen (1 op), webinaari 6.10. ja 28.10.2020

• OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet lapsen ja nuoren arjes-
sa (1 op) verkkokoulutus 19.10.2020–31.12.2021

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMAT  
KOULUTUKSET

• OPH: Mentor-koulutus hahmottamisen haasteisiin (3 op), 
1.9. ja 3.11.2020 Joensuu

• OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukemi-
nen (2 op), 8.9. ja 29.10.2020 Seinäjoki

KOULUTUSKALENTERI
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• OPH: Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulus-
sa (2 op), 9.9. ja 19.11.2020 Jyväskylä

• OPH: Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen mene-
telmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja 
opettamiseen (2 op), 10.9. ja 29.10.2020 Helsinki

• OPH: MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmä-
muotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 
op), 10.9., 26.11.2020 ja 4.2.2021 Helsinki 

• UBS: FOKUS – Träningsprogram i smågrupp för 8–11 årin-
gar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funkti-
oner (3 sp), 11.9.2020 Helsingfors

• OPH: Digihöystetty matematiikka: Matemaattisten ja opetus-
taitojen täydennyskoulutus (5.–9. lk) (4 op), 11.9., 2.10. ja 
13.11.2020 Lahti

• OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luo-
kanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) 
16.9.2020 Jyväskylä

• OPH: Maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arvioin-
ti ja yksilöllisen tuen suunnittelu koulupsykologeille (1 op), 
17.9.2020 Helsinki

• OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kou-
luympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 21.9.2020 
Joensuu

• OPH: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielellisten tai-
tojen tuki (4 op), 23.–24.9.2020  ja 5.–6.10.2020 Turku

• OPH: Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; 
miten toimia levottoman luokan kanssa (3 op), 24.9. ja 
10.11.2020 Pori

• OPH: Varhaisten matemaattisten taitojen ja varhaisen luku-
taidon arviointi ja tukeminen (2 op), 24.–25.9.2020 Oulu

• OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa (2 op), 
29.9.2020 ja 3.11.2020 Helsinki

• OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet varhaiskasvatuksessa 
(2 op), 30.9.2020 ja 4.11.2020 Lahti

• OPH: Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa – kertauksen 
kautta mestariksi (1 op), 30.9.2020 Oulu

• OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen var-
haiskasvatuksessa (3 op) 5.10.ja 30.11.2020 Hämeenlinna

• OPH: Miten voit tukea nuorta, jolla on oppimisvaikeuksia – 
suojaavien tekijöiden vahvistaminen koulun keinoin? (2 op), 
8.10. ja 5.11.2020 Helsinki

• OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 
op), 8.10., 10.11. ja 9.12.2020 Mikkeli

• UBS: HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – struktu-
rerat stöd för rastlösa barn (2 sp), 9.10.2020 Vasa

• UBS: Matematiksvårigheter – Kartläggning, stöd och upp-
följning (1 sp), 23.10.2020 Helsingfors

• OPH: Hahmotus, työmuisti, tarkkaavuus ja toiminnanohja-
us – kognitioiden huomioiminen opetuksen arjessa (4 op), 
26.–27.10. ja 9.11.–10.11.2020 Helsinki

• OPH: Selkosuomea kouluun (2 op), 27.10. ja 24.11.2020 
Jyväskylä

• OPH: Psyykkisesti oireilevien lasten tukeminen liikunnassa 
(3 op), 28.10., 3.11. ja 25.11.2020 Tampere

• OPH: Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen 
tueksi – Mitä jokaisen varhaiskasvattajan on tärkeää tietää 
aivojen kehityksestä (4 op), 5.11.2020, 21.–22.1.2021 ja 
18.3.2021 Helsinki

• OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kou-
luympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 6.11.2020 
Oulu ja 7.2.2020 Helsinki

• OPH: Hukataanko oppilas – miten tuetaan oppilasta, joka 
käy epäsäännöllisesti koulua (1 op), 12.11.2020 Vaasa

• OPH: Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielel-
listen taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (1 op), 
17.11.2020 Tampere ja 2.12.2020 Jyväskylä

• UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självreg-
leringssvårigheter (1 sp), 20.11.2020 Vasa

• OPH: Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen 
ryhmässä (3 op), 23.11.2020 ja 12.4.2021 Turku

• OPH: Vaativa erityinen tuki (3 op), 10.12.2020, 20.1.2021 
ja 10.2.2021 Hämeenlinna

• OPH: Välinpitämättömyyden kulttuurista välittämisen kulttuu-
riin – monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyös-
sä (3 op), 20.–21.1.2021 ja 18.2.2021 Joensuu

• OPH: Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammatti-
laisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op) 
10.2. ja 24.3.2021 Tampere

• OPH: Strukturointi ja eriyttäminen opettajien työssä (2 op) 
16.2. ja 20.4.2021 Helsinki
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OPPIMISVAIKEUDET JA ARVIOINTI 

• Oppimisvaikeuksien arviointi: psykologin, opettajien ja van-
hempien yhteistyötä – Kummi 4 tutuksi verkkotallenne

• OPH: Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden tukeminen vuosi-
luokilla 2–4 (1 op), verkkokoulutus 17.8.2020–30.11.2021

• OPH: Oppimisvaikeudet lukiossa (2 op), verkkokoulutus 
11.5.2020–31.5.2021

• OPH: Digihöystetty matematiikka: Matemaattisten ja opetus-
taitojen täydennyskoulutus (5.–9. lk) (4 op), 11.9., 2.10. ja 
13.11.2020 Lahti

• OPH: Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (1 op), verkkokou-
lutus 14.9.2020–31.12.2021

• OPH: Matematiikan opetus ja oppiminen (4 op), verkkokou-
lutus 14.9.–31.12.2020

• OPH: Varhaisten matemaattisten taitojen ja varhaisen luku-
taidon arviointi ja tukeminen (2 op), 24.–25.9.2020 Oulu

• Kissatarina – Lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmä, 
25.9.2020 Helsinki

• OPH: Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa – kertauksen 
kautta mestariksi (1 op), 30.9.2020 Oulu

• OPH: Yläkouluikäisten nuorten oppimisen vaikeudet ja tuke-
minen (1 op), webinaari 6.10. ja 28.10.2020

• OPH: Miten voit tukea nuorta, jolla on oppimisvaikeuksia - 
suojaavien tekijöiden vahvistaminen koulun keinoin? (2 op), 
8.10. ja 5.11.2020 Helsinki

• UBS: Matematiksvårigheter – Kartläggning, stöd och upp-
följning (1 sp), 23.10.2020 Helsingfors

• OPH: Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen 
tueksi – Mitä jokaisen varhaiskasvattajan on tärkeää tietää 
aivojen kehityksestä (4 op), 5.11.2020,  21.–22.1.2021 ja 
18.3.2021 Helsinki

• Oppimisstrategioista apua oppimisvaikeuksien kanssa sel-
viytymiseen, 6.11.2020 Helsinki

• Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämi-
sen testi, 4.11.2020 Jyväskylä ja 5.11.2020 Helsinki

• OPH: Strukturointi ja eriyttäminen opettajien työssä (2 op), 
16.2. ja 20.4.2021 Helsinki

LUKIVALMIUDET SEKÄ LUKUTAIDON JA 
KIELEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 

• YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun, 
verkkokoulutus

• Kirjoittamisen vaikeudet ja kirjoitustaidon tukeminen, verkko-
koulutus

• Luetun ymmärtämisen teoriaa ja harjoituksia – Kummi 1 tutuk-
si verkkotallenne

• Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia – Kummi 
10 tutuksi verkkotallenne

• OPH: Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena 
(1 op) verkkokoulutus 27.5.2020.–31.12.2021

• Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – 
digitaalisen seulontamenetelmän (DigiLukiseula) ja yksilötestis-
tön käyttökoulutus, 14.8.2020 webinaari ja tallenne, katsotta-
vissa 18.8.–24.9.2020

• OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen 
(2 op), 8.9. ja 29.10.2020 Seinäjoki

• OPH: Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa 
(2 op), 9.9. ja 19.11.2020 Jyväskylä

• OPH: Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen menetel-
mistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opetta-
miseen (2 op), 10.9. ja 29.10.2020 Helsinki

• OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvat-
tajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op), 24.9.2020 Pori

• OPH: Varhaisten matemaattisten taitojen ja varhaisen lukutai-
don arviointi ja tukeminen (2 op), 24.–25.9.2020 Oulu

• OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 op), 
8.10., 10.11. ja 9.12.2020 Mikkeli

• OPH: Selkosuomea kouluun (2 op),  27.10. ja 24.11.2020 
Jyväskylä

KOULUTUKSET TEEMOITTAIN
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TYÖRAUHA JA LUOKANHALLINTA 

• OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokan-
hallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op), verk-
kokoulutus 1.9.2020–31.12.2021

• OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luo-
kanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op), 
16.9.2020 Jyväskylä

• OPH: Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; 
miten toimia levottoman luokan kanssa (3 op), 24.9. ja 
10.11.2020 Pori

• OPH: Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammatti-
laisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op) 
10.2. ja 24.3.2021 Tampere

VAATIVA ERITYINEN TUKI, HAASTAVA 
KÄYTTÄYTYMINEN, MOTIVAATIO JA 
VANHEMPIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ 

• Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijöiden tukeminen esi- 
ja alkuopetuksessa, verkkokoulutus

• Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin – Kummi 11 
tutuksi, verkkotallenne

• OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kou-
luympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 21.9.2020 
Joensuu

• OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kou-
luympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 6.11.2020 
Oulu ja 7.2.2020 Helsinki

• OPH: Hukataanko oppilas – miten tuetaan oppilasta, joka 
käy epäsäännöllisesti koulua (1 op), 12.11.2020 Vaasa

• OPH: Vaativa erityinen tuki (3 op), 10.12.2020, 20.1.2021 
ja 10.2.2021 Hämeenlinna

• OPH: Välinpitämättömyyden kulttuurista välittämisen kulttuu-
riin – monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyös-
sä (3 op), 20.–21.1.2021 ja 18.2.2021 Joensuu

TARKKAAVUUS, TOIMINNANOHJAUS JA 
ITSESÄÄTELY 

• OPH: MALTTI – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmä-
muotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 
op), verkkokoulutus 18.5.2020–28.2.2021

• OPH: Miten ymmärtää ja tukea tarkkaavuusongelmaista esi- ja 
alkuopetusikäistä lasta? (1 op), verkkokoulutus 18.5.2020–
28.2.2021

• OPH: Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa 
(2 op), 9.9. ja 19.11.2020 Jyväskylä

• OPH: MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmä-
muotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 
op), 10.9., 26.11.2020 ja 4.2.2021 Helsinki 

• OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen var-
haiskasvatuksessa (3 op), 5.10. ja 30.11.2020 Hämeenlinna

• OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen ala-
koulussa (2 op), 5.10.–11.12.2020 verkkokoulutus

• OPH: Hahmotus, työmuisti, tarkkaavuus ja toiminnanohja-
us – kognitioiden huomioiminen opetuksen arjessa (4 op), 
26.–27.10. ja 9.11.–10.11.2020 Helsinki

• UBS: FOKUS – Träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar 
med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner 
(3 sp), 11.9.2020 Helsingfors

• UBS: HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukture-
rat stöd för rastlösa barn (2 sp), 9.10.2020 Vasa

• Tukitoimimalli itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemiseen 
koulussa, 9.11.2020 Jyväskylä ja 23.11.2020 Helsinki

• UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregle-
ringssvårigheter (1 sp), 20.11.2020 Vasa

• OPH: Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen 
ryhmässä (3 op), 23.11.2020 ja 12.4.2021 Turku

MOTORIIKKA JA HAHMOTTAMINEN 

• Loikkiksella ketteräksi – Kummi 7 tutuksi verkkotallenne
• OPH: MOVE! -mittauksen soveltaminen liikunnassa tukea 

tarvitseville oppilaille (2 op), verkkokoulutus katsottavissa 
3.2.2020–18.12.2020
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KOULUTUKSET PAIKKAKUNNITTAIN

HELSINKI
• OPH: Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen mene-

telmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja 
opettamiseen (2 op), 10.9. ja 29.10.2020

• OPH: MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmä-
muotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 
op), 10.9., 26.11.2020 ja 4.2.2021

• UBS: FOKUS – Träningsprogram i smågrupp för 8–11 årin-
gar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funkti-
oner (3 sp), 11.9.2020

• OPH: Maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arvioin-
ti ja yksilöllisen tuen suunnittelu koulupsykologeille (1 op), 
17.9.2020

• Kissatarina – Lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmä, 
25.9.2020

• OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa (2 op), 
29.9.2020 ja 3.11.2020

• OPH: Miten voit tukea nuorta, jolla on oppimisvaikeuksia - 
suojaavien tekijöiden vahvistaminen koulun keinoin? (2 op), 
8.10. ja 5.11.2020

• UBS: Matematiksvårigheter – Kartläggning, stöd och upp-
följning (1 sp) 23.10.2020

• OPH: Hahmotus, työmuisti, tarkkaavuus ja toiminnanohja-
us – kognitioiden huomioiminen opetuksen arjessa (4 op), 
26.–27.10. ja 9.11.–10.11.2020

• Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämi-
sen testi, 5.11.2020

• OPH: Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen 
tueksi – Mitä jokaisen varhaiskasvattajan on tärkeää tietää 
aivojen kehityksestä (4 op), 5.11.2020,  21.–22.1.2021 ja 
18.3.2021

• Oppimisstrategioista apua oppimisvaikeuksien kanssa sel-
viytymiseen, 6.11.2020

• Tukitoimimalli itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemi-
seen koulussa 23.11.2020

• OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen koulu-
ympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 7.2.2020

• OPH: Mentor-koulutus hahmottamisen haasteisiin (3 op), 1.9. 
ja 3.11.2020 Joensuu

• OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa (2 op) 
29.9.2020 ja 3.11.2020 Helsinki

• OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet varhaiskasvatuksessa (2 
op) 30.9.2020 ja 4.11.2020 Lahti

• OPH: Psyykkisesti oireilevien lasten tukeminen liikunnassa (3 
op), 28.10., 3.11. ja 25.11.2020 Tampere

• OPH: Hahmotus, työmuisti, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus – 
kognitioiden huomioiminen opetuksen arjessa (4 op), 26.–
27.10. ja 9.11.–10.11.2020 Helsinki

• OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet lapsen ja nuoren ar-
jessa (1 op), verkkokoulutus 19.10.2020–31.12.2021

MONIKIELISTEN OPPILAIDEN TUKEMINEN 

• OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukemi-
nen (2 op), 8.9. ja 29.10.2020 Seinäjoki

• OPH: Maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arvioin-
ti ja yksilöllisen tuen suunnittelu koulupsykologeille (1 op), 
17.9.2020 Helsinki

• OPH: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielellisten tai-
tojen tuki (4 op), 23.–24.9.2020  ja 5.–6.10.2020 Turku

• OPH: Selkosuomea kouluun (2 op),  27.10. ja 24.11.2020 
Jyväskylä

• OPH: Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielel-
listen taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (1 op), 
17.11.2020 Tampere ja 2.12.2020 Jyväskylä

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNING 

• UBS: FOKUS – Träningsprogram i smågrupp för 8–11 årin-
gar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funkti-
oner (3 sp), 11.9.2020 Helsingfors

• UBS: HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukture-
rat stöd för rastlösa barn (2 sp), 9.10.2020 Vasa

• UBS: Matematiksvårigheter – Kartläggning, stöd och uppfölj-
ning (1 sp), 23.10.2020 Helsingfors

• UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självreg-
leringssvårigheter (1 sp), 20.11.2020 Vasa
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OULU
• OPH: Varhaisten matemaattisten taitojen ja varhaisen luku-

taidon arviointi ja tukeminen (2 op), 24.–25.9.2020
• OPH: Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa – kertauksen 

kautta mestariksi (1 op), 30.9.2020

PORI
• OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvat-

tajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op), 24.9.2020
• OPH: Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; 

miten toimia levottoman luokan kanssa (3 op), 24.9. ja 
10.11.2020

SEINÄJOKI
• OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukemi-

nen (2 op), 8.9. ja 29.10.2020

TAMPERE
• OPH: Psyykkisesti oireilevien lasten tukeminen liikunnassa (3 

op), 28.10., 3.11. ja 25.11.2020
• OPH: Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielellisten tai-

tojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (1 op), 17.11.2020
• OPH: Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammatti-

laisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op) 
10.2. ja 24.3.2021 Tampere

TURKU
• OPH: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielellisten tai-

tojen tuki (4 op) 14.–15.9. ja 23.–24.9.2020
• OPH: Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen 

ryhmässä (3 op), 23.11.2020 ja 12.4.2021

VAASA
• UBS: HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – struktu-

rerat stöd för rastlösa barn (2 sp), 9.10.2020 
• UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självreg-

leringssvårigheter (1 sp), 20.11.2020
• OPH: Hukataanko oppilas - miten tuetaan oppilasta, joka 

käy epäsäännöllisesti koulua (1 op), 12.11.2020

• OPH: Strukturointi ja eriyttäminen opettajien työssä (2 op) 
16.2. ja 20.4.2021

HÄMEENLINNA
• OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen var-

haiskasvatuksessa (3 op) 5.10. ja 30.11.2020
• OPH: Vaativa erityinen tuki (3 op), 10.12.2020, 20.1.2021 

ja 10.2.2021

JOENSUU
• OPH: Mentor-koulutus hahmottamisen haasteisiin (3 op), 

1.9. ja 3.11.2020
• OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen koulu-

ympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 21.9.2020

JYVÄSKYLÄ
• OPH: Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulus-

sa (2 op), 9.9. ja 19.11.2020
• OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luo-

kanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op), 
16.9.2020

• OPH: Selkosuomea kouluun (2 op),  27.10. ja 24.11.2020
• Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämi-

sen testi, 4.11.2020 
• OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen koulu-

ympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 6.11.2020
• Tukitoimimalli itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemi-

seen koulussa, 9.11.2020

LAHTI
• OPH: Digihöystetty matematiikka: Matemaattisten ja ope-

tustaitojen täydennyskoulutus (5.–9. lk) (4 op), 11.9., 
2.10. ja 13.11.2020 Lahti

• OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet varhaiskasvatuksessa 
(2 op), 30.9. ja 4.11.2020

MIKKELI
• OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 

op), 8.10., 10.11. ja 9.12.2020
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ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN KANSSA 
TYÖSKENTELEVILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET: 

• LENE – Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arviointimenetel-
mä, verkkokoulutus

• Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijöiden tukeminen esi- 
ja alkuopetuksessa, verkkokoulutus

• Loikkiksella ketteräksi – Kummi 7 tutuksi verkkotallenne
• OPH: Miten ymmärtää ja tukea tarkkaavuusongelmais-

ta esi- ja alkuopetusikäistä lasta? (1 op), verkkokoulutus 
18.5.2020–28.2.2021

• OPH: Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen mene-
telmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja 
opettamiseen (2 op), 10.9. ja 29.10.2020 Helsinki

• OPH: Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskas-
vattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op), 24.9.2020 Pori

• OPH: Varhaisten matemaattisten taitojen ja varhaisen luku-
taidon arviointi ja tukeminen (2 op) 24.–25.9.2020 Oulu

• Kissatarina – Lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmä, 
25.9.2020. Helsinki

• OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet varhaiskasvatuksessa 
(2 op), 30.9. ja 4.11.2020 Lahti

• OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen var-
haiskasvatuksessa (3 op), 5.10. ja 30.11.2020 Hämeen-
linna

• OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 
op), 8.10., 10.11. ja 9.12.2020 Mikkeli

• UBS: HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – struktu-
rerat stöd för rastlösa barn (2 sp), 9.10.2020 Vasa

• Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämi-
sen testi, 4.11.2020 Jyväskylä ja 5.11.2020 Helsinki

• OPH: Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen 
tueksi – Mitä jokaisen varhaiskasvattajan on tärkeää tietää 
aivojen kehityksestä (4 op), 5.11.2020,  21.-22.1.2021 ja 
18.3.2021 Helsinki

• OPH: Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielel-
listen taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (1 op), 
17.11.2020 Tampere ja 2.12.2020 Jyväskylä

• OPH: Strukturointi ja eriyttäminen opettajien työssä (2 op) 
16.2. ja 20.4.2021 Helsinki

KOULUIKÄISTEN LASTEN KANSSA 
TYÖSKENTELEVILLE SUUNNATUT 
KOULUTUKSET: 

• Kirjoittamisen vaikeudet ja kirjoitustaidon tukeminen, verk-
kokoulutus

• YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun, 
verkkokoulutus

• Luetun ymmärtämisen teoriaa ja harjoituksia – Kummi 1 tu-
tuksi verkkotallenne

• Oppimisvaikeuksien arviointi: psykologin, opettajien ja van-
hempien yhteistyötä – Kummi 4 tutuksi verkkotallenne

• Loikkiksella ketteräksi – Kummi 7 tutuksi verkkotallenne
• Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia – Kum-

mi 10 tutuksi verkkotallenne
• Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin – Kummi 11 

tutuksi verkkotallenne
• OPH: MALTTI – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryh-

mämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttami-
nen (3 op), verkkokoulutus 18.5.2020–28.2.2021

• OPH: Miten ymmärtää ja tukea tarkkaavuusongelmais-
ta esi- ja alkuopetusikäistä lasta? (1 op), verkkokoulutus 
18.5.2020–28.2.2021

• OPH: Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tu-
kena (1 op), verkkokoulutus 27.5.2020.–31.12.2021

• OPH: Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden tukeminen vuosi-
luokilla 2-4 (1 op), verkkokoulutus 17.8.2020-30.11.2021

• OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet lapsen ja nuoren arjes-
sa (1 op) verkkokoulutus 19.10.2020–31.12.2021

KENEN KANSSA TYÖSKENTELET?
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KENEN KANSSA TYÖSKENTELET? • OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokan-
hallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op), verk-
kokoulutus 1.9.2020–31.12.2021

• OPH: MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmä-
muotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 
op), 10.9., 26.11.2020 ja 4.2.2021 Helsinki

• OPH: Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (1 op), verkkokou-
lutus 14.9.2020–31.12.2021

• OPH: Matematiikan opetus ja oppiminen (4 op), verkkokou-
lutus 14.9.–31.12.2020

• OPH: Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen ala-
koulussa (2 op), 5.10.–11.12.2020 verkkokoulutus

• OPH: Mentor-koulutus hahmottamisen haasteisiin (3 op), 
1.9. ja 3.11.2020 Joensuu

• OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukemi-
nen (2 op), 8.9. ja 29.10.2020 Seinäjoki

• OPH: Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulus-
sa (2 op), 9.9. ja 19.11.2020 Jyväskylä

• OPH: Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen mene-
telmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja 
opettamiseen (2 op), 10.9. ja 29.10.2020 Helsinki

• UBS: FOKUS – Träningsprogram i smågrupp för 8–11 årin-
gar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funkti-
oner (3 sp), 11.9.2020 Helsingfors

• OPH: Digihöystetty matematiikka: Matemaattisten ja opetus-
taitojen täydennyskoulutus (5.–9. lk) (4 op), 11.9., 2.10. ja 
13.11.2020 Lahti

• OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luo-
kanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op), 
16.9.2020 Jyväskylä

• OPH: Maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arvioin-
ti ja yksilöllisen tuen suunnittelu koulupsykologeille (1 op), 
17.9.2020 Helsinki

• OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kou-
luympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 21.9.2020 
Joensuu

• OPH: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielellisten tai-
tojen tuki (4 op), 23.–24.9.  ja 5.–6.10.2020 Turku

• OPH: Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; 
miten toimia levottoman luokan kanssa (3 op), 24.9. ja 
10.11.2020 Pori

• OPH: Varhaisten matemaattisten taitojen ja varhaisen luku-
taidon arviointi ja tukeminen (2 op), 24.–25.9.2020 Oulu

• OPH: Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa (2 op), 29.9. 
ja 3.11.2020 Helsinki

• OPH: Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa – kertauksen 
kautta mestariksi (1 op), 30.9.2020 Oulu

• OPH: Yläkouluikäisten nuorten oppimisen vaikeudet ja tuke-
minen (1 op), webinaari 6.10. ja 28.10.2020

• OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 
op), 8.10., 10.11. ja 9.12.2020 Mikkeli

• UBS: Matematiksvårigheter – Kartläggning, stöd och upp-
följning (1 sp), 23.10.2020 Helsingfors

• OPH: Hahmotus, työmuisti, tarkkaavuus ja toiminnanohja-
us – kognitioiden huomioiminen opetuksen arjessa (4 op), 
26.–27.10. ja 9.11.–10.11.2020 Helsinki

• OPH: Selkosuomea kouluun (2 op),  27.10. ja 24.11.2020 
Jyväskylä

• OPH: Psyykkisesti oireilevien lasten tukeminen liikunnassa 
(3 op), 28.10., 3.11. ja 25.11.2020 Tampere

• OPH: Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kou-
luympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op), 6.11.2020 
Oulu ja 7.2.2020 Helsinki

• Oppimisstrategioista apua oppimisvaikeuksien kanssa sel-
viytymiseen, 6.11.2020 Helsinki

• Tukitoimimalli itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemi-
seen koulussa, 9.11.2020 Jyväskylä ja 23.11.2020 Hel-
sinki

• OPH: Hukataanko oppilas - miten tuetaan oppilasta, joka 
käy epäsäännöllisesti koulua (1 op), 12.11.2020 Vaasa

• UBS: Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självreg-
leringssvårigheter (1 sp), 20.11.2020 Vasa

• OPH: Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen 
ryhmässä (3 op), 23.11.2020 ja 12.4.2021 Turku

• OPH: Vaativa erityinen tuki (3 op), 10.12.2020, 20.1.2021 
ja 10.2.2021 Hämeenlinna
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• OPH: Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammatti-
laisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op) 
10.2. ja 24.3.2021 Tampere

• OPH: Strukturointi ja eriyttäminen opettajien työssä (2 op) 
16.2. ja 20.4.2021 Helsinki

TOISEN ASTEEN OPISKELIJOIDEN 
KANSSA TYÖSKENTELEVILLE SUUNNATUT 
KOULUTUKSET: 

• OPH: Oppimisvaikeudet lukiossa (2 op), verkkokoulutus kat-
sottavissa 11.5.2020–31.5.2021

• Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – 
digitaalisen seulontamenetelmän (DigiLukiseula) ja yksilö-
testistön käyttökoulutus, 14.8.2020 webinaari ja tallenne, 
katsottavissa 18.8.–24.9.2020

• OPH: Mentor-koulutus hahmottamisen haasteisiin (3 op), 1.9. 
ja 3.11.2020 Joensuu

• Oppimisstrategioista apua oppimisvaikeuksien kanssa selviy-
tymiseen, 6.11.2020 Helsinki

• OPH: Strukturointi ja eriyttäminen opettajien työssä (2 op) 
16.2. ja 20.4.2021 Helsinki
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LENE – LEIKKI-IKÄISEN LAPSEN 
NEUROLOGINEN ARVIOINTIMENETELMÄ
 
verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT
Neuvolan henkilökunta: terveydenhoitajat, lääkärit, fysio-, 
puhe- ja toimintaterapeutit, psykologit, päivähoidon ja neuvo-
lan yhdyshenkilöt

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
• Lene-menetelmän esittely
• Neurologisen kehityksen häiriöiden luonne
• Seulonnan kysymyksiä
• Lenen toimivuus ja luotettavuus tutkimusten valossa
• Lenen osiot ja arvioinnin periaatteet
• Lenen sisältö eri ikäryhmissä
• Lyhyitä katsauksia keskeisiin kehityksen ongelmiin
• Lene päiväkodissa 

Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen, yhteensä 
7 × 45 min. Huom. Luentotallenteet sisältävät osioita 
myös Lene-opetusvideosta. 

KOULUTTAJA
Riitta Valtonen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 170 euroa/henkilö. Samalla ilmoittautu-
misella ilmoitetut lisähenkilöt samasta työyhteisöstä 50 euroa/
henkilö.

Tallenne on katsot-
tavissa toistaiseksi, 
kuitenkin vähintään 
puoli vuotta ilmoit-
tautumisesta.

YKÄ – LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON 
ARVIOINTIMENETELMÄ YLÄKOULUUN
 
verkkokoulutus (Huom. koulutuksen pituus 1h 15 min)

KOHDERYHMÄT
Luku- ja kirjoitustaidon arviointime-
netelmä yläkouluun – YKÄ on tarkoi-
tettu arviointivälineeksi opettajille, 
erityisopettajille, psykologeille ja 
muille yläkoululaisten luku- ja kirjoi-
tustaidon parissa työskenteleville. 
YKÄ-arviointimenetelmää voidaan 
hyödyntää, kun oppilaat siirtyvät 
alakoulusta yläkoulun 7. luokalle 
ja yläkoulun päättövaiheessa 9. 
luokalla.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Yläkoululaisten lukivaikeus
Arviointimateriaaliin perehtyminen

• Normiaineisto ja tehtävät
• Tuen tarpeen tunnistaminen
• Testaamisen periaatteet
• Seulontatehtävät ryhmätutkimustilanteissa
• Tarkemmat yksilötehtävät seulonnasta  

tunnistetuille oppilaille
• Tulosten tulkinta

KOULUTTAJA
Jenni Ruotsalainen, KM, PsM, projektitutkija, 
Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 50 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 
100 euroa. Koulutushintaan ei sisälly testiä.

Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli 
vuotta ilmoittautumisesta.

Marja-Kristiina Lerkkanen, Kenneth Eklund, 
Heidi Löytynoja, Mikko Aro & Anna-Maija Poikkeus

Luku- ja kirjoitustaidon 
arviointimenetelmä yläkouluun

Y K Ä
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KOHDERYHMÄT
Kummi 1 on suunnattu erityisesti 
opettajille ja erityisopettajille, mut-
ta se soveltuu myös mm. puhete-
rapeuteille ja psykologeille, jotka 
haluavat harjoittaa asiakkaidensa 
luetun ymmärtämisen taitoja. Har-
joitukset soveltuvat sekä yksilöl-
lisesti että pienessä ryhmässä 
tehtäviksi ja ne sopivat eri ikäisille 
oppilaille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Kouluvuosien lisääntyessä oppilaat tarvitsevat yhä enemmän 
kykyä ymmärtää ja painaa mieleensä lukemaansa tekstiä. Kaik-
ki oppilaat eivät kuitenkaan omaksu näitä taitoja ilman opet-
tamista. Tämä teos esittelee luetun ymmärtämisen teoriaa ja 
tarjoaa harjoitusesimerkkejä, joiden avulla opettajan on helppo 
opastaa oppilaat lukustrategioiden pariin. Harjoitusten tavoit-
teena on opettaa tekstin ymmärtämistä hyödyntämällä mm. 
ryhmätyötä ja oppilaiden keskinäistä pohdintaa.

Luentotallenteen sisällöt:
Tekstistä oppiminen strategisena haasteena
Keskeiset strategiat ja KUMMIn harjoitukset

KOULUTTAJA
Tuija Aro, dosentti, psykoterapeutti, neuropsykologian erikois-
psykologi

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 40 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 
160 euroa. Koulutuksen hintaan ei sisälly Kummi 1 julkaisua.

Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli 
vuotta ilmoittautumisesta.

KOHDERYHMÄT
Oppimisvaikeuksien parissa työs-
kentelevät psykologit, erityisopet-
tajat ja opettajat sekä eri alojen 
terapeutit.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppimisvaikeuksien arviointi: Psy-
kologin, opettajien ja vanhempien 
yhteistyötä on sarjan neljäs osa. Se 
tarjoaa helppolukuista tietoa lasten 
oppimisvaikeuksien arviointiin neu-

ropsykologisesta näkökulmasta. Siinä pohditaan akateemisten 
taitojen ja kognitiivisten toimintojen välistä monimutkaista suh-
detta sekä näiden taitojen ja toimintojen kehitystä ja merkitystä 
oppimiselle. Koulutuksessa tutustutaan Kummi 4 julkaisuun ja 
avataan oppimisvaikeuksien arvioinnin koko prosessia, joka on 
paljon muutakin kuin testejä ja niiden tulkintaa.

KOULUTTAJA
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoisp-
sykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupun-
gin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 40 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 
160 euroa.
Koulutuksen hintaan ei sisälly Kummi 4 julkaisua.

Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli 
vuotta ilmoittautumisesta.

LUETUN YMMÄRTÄMISEN TEORIAA JA 
HARJOITUKSIA – KUMMI 1 TUTUKSI  
 
verkkokoulutus (Huom. koulutuksen pituus on 60 
minuuttia.)

OPPIMISVAIKEUKSIEN ARVIOINTI:  
PSYKOLOGIN, OPETTAJIEN JA VANHEM-
PIEN YHTEISTYÖTÄ – KUMMI 4 TUTUKSI 

verkkotallenne (Huom. koulutuksen pituus 45  
minuuttia.)
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KOHDERYHMÄT
Esi- ja alkuopetusikäisten kanssa 
työskentelevät sekä eri alojen te-
rapeutit.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
• motorisen oppimisen 

ongelmat
• motorinen kontrolli
• liikkeen havainnointi
• motorisen oppimisen 

tukeminen

KOULUTTAJA
Helena Viholainen, KT, dosentti, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 40 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 
160 euroa.
Koulutuksen hintaan ei sisälly Kummi 7 julkaisua.

Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli 
vuotta ilmoittautumisesta.

KOHDERYHMÄT
Kummi 10 on tarkoitettu kaikil-
le lukemisvaikeuslasten kanssa 
työskenteleville eli opettajille, 
psykologeille sekä terapeuteille. 
Kummissa esitellyt lukemisen 
sujuvuuden harjoitusmenetelmät 
soveltuvat käytettäväksi sen jäl-
keen kun lapsi on oppinut perus-
lukutaidon.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
• Miten lukutaito ja lukemissujuvuus kehittyvät
• Mitä lukemissujuvuus on
• Mitkä taustatekijät vaikuttavat lukemissujuvuuteen
• Miten lukemissujuvuutta voidaan arvioida
• Miten lukemissujuvuutta voidaan harjoittaa

KOULUTTAJA
Paula Salmi, FT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 40 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 
160 euroa.
Koulutushintaan ei sisälly Kummi 10 julkaisua.

Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli 
vuotta ilmoittautumisesta.

LOIKKIKSELLA KETTERÄKSI –  
KUMMI 7 TUTUKSI
 
verkkokoulutus (Huom. koulutuksen pituus  
1h 19 minuuttia)

TAVOITTEENA SUJUVA LUKUTAITO – 
TEORIAA JA HARJOITUKSIA –  
KUMMI 10 TUTUKSI  
verkkotallenne (Huom. koulutuksen pituus 45  
minuuttia.)



16

OPPILAAN MINÄKUVA JA LUOTTAMUS 
OMIIN KYKYIHIN  –  KUMMI 11 TUTUKSI  
 
verkkokoulutus (Huom! Koulutuksen pituus 1h 15 
min)

KOHDERYHMÄT
KUMMI 11 on suunnattu opet-
tajille, psykologeille ja terapeu-
teille. Siinä olevat harjoitukset 
sopivat kaikille peruskoululai-
sille riippumatta siitä, millaisia 
vaikeuksia heillä on oppimises-
saan.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
• Teoriaa
• Minäpystyvyyden ja oppijaminäkuvan arviointi (Minä koululai-

sena –kysely)
• Myönteisen minäkuvan ja pystyvyyden tunteen tukeminen 

(harjoitustehtäviä)

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, psykologi

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 40 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 
160 euroa.
Koulutuksen hintaan ei sisälly Kummi 11 julkaisua

Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli 
vuotta ilmoittautumisesta.

KOHDERYHMÄT
Erityisopettajat, opettajat, puheterapeutit, kuntouttajat, psyko-
logit, toimintaterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
• Aivot, motoriikka ja kirjoittaminen, Timo Ahonen
• Oikeinkirjoituksen kehittyminen ja kuntouttaminen, Ritva 

Ketonen
• Kokemuksia kirjoitustaidon ryhmäkuntoutuksesta, Ulla Lep-

pänen
• Tekstien tuottaminen, Marja-Kristiina Lerkkanen

KOULUTTAJA
Timo Ahonen, professori, Jyväskylän yliopisto
Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, NMI ja 
Helsingin yliopisto
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneu-
vola ja Niilo Mäki Instituutti
Marja-Kristiina Lerkkanen, professori, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 60 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 
240 euroa.

Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli 
vuotta ilmoittautumisesta.

KIRJOITTAMISEN VAIKEUDET JA KIRJOI-
TUSTAIDON TUKEMINEN
 
verkkokoulutus
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KOHDERYHMÄT
Esi- ja alkuopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
• Sosiaalisen kompetenssin rakentuminen ryhmässä
• Minäkuvan, työskentelytapojen ja kiinnostuksen yhteys oppimiseen
• Vuorovaikutuksen laadun yhteys sosiaaliseen kompetenssiin ja motivaatioon

KOULUTTAJA
Anna-Maija Poikkeus, professori, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Marja-Kristiina Lerkkanen, professori, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 60 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 240 euroa.

Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

SOSIAALISTEN TAITOJEN JA  
MOTIVAATIOTEKIJÖIDEN TUKEMINEN 
ESI- JA ALKUOPETUKSESSA 

verkkokoulutus
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Lasten kerrontataitojen arviointimenetelmä

KISSATARINA – LAPSEN KERRONTATAITOJEN 
ARVIOINTIMENETELMÄ
 
 25.9.2020 Helsinki
 

KOHDERYHMÄT
Puheterapeutit, psykologit ja erityisopettajat, jotka ovat pereh-
tyneet lasten kerrontataitoihin ja jotka työskentelevät niiden 
lasten parissa, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Kissatarina on kuvasarjakerrontaan perustuva kertovan pu-
heen arviointimenetelmä. Testin avulla saadaan tietoa siitä, 
miten lapsi käyttää kieltä tilanteessa, jossa tarkoituksena on 
itsenäisesti muodostaa yhtenäinen ja ymmärrettävä merkitys-
kokonaisuus. Kerrontataitojen arvioimisen tulisi sisältyä lapsen 
laajempaan kielellisten taitojen arviointiin, jos lapsella epäillään 
olevan kielellisiä vaikeuksia. Kerrontataitoja kannattaa arvioida 
myös silloin, jos lapsella epäillään olevan vaikeuksia sosiaali-
sen kommunikaation ja pragmatiikan osa-alueilla. Kissatarina 
on ensimmäinen suomalainen julkaistu kertovan puheen arvi-
ointimenetelmä, ja se on tarkoitettu 4–8-vuotiaiden lasten ker-
rontataitojen arvioimiseen.

Koulutuksessa perehdytään uuteen Kissatarina-arviointime-
netelmään ja sen käyttöön. Koulutuspäivän aikana käsitellään 
myös kerronnan taustateoriaa sekä kuvataan, miten kerron-
tataidot tyypillisesti kehittyvät. Lisäksi perehdytään lyhyesti 
kerronnan vaikeuksiin kehityksellisessä kielihäiriössä ja autis-
mikirjossa ja kuvataan pääpiirteissään kerronnan kuntoutuksen 
suuntaviivoja.

TYÖTAVAT
Luennointi sekä arviointimenelmän pisteytyksen harjoitteleminen 
esimerkkitapausten avulla.

KOULUTTAJAT
Leena Mäkinen, puheterapeutti

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30.  
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 210 euroa. Hinta sisältää luentomateriaa-
lin, lounaan sekä kahdet kahvit.

ILMOITTAUTUMINEN
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolme viikkoa ennen 
koulutusta, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan myös tämän 
jälkeen. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.
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PRAGMA – SOSIAALISEN JA PRAGMAATTISEN KIELEN 
YMMÄRTÄMISEN TESTI 

 
4.11.2020 Jyväskylä ja 5.11.2020 Helsinki

KOHDERYHMÄT
Puheterapeutit ja psykologit sekä erityisopettajat, joiden oppi-
lailla on sosiaalisen kommunikaation vaikeuksia.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Pragma-testillä arvioidaan lapsen kykyä hyödyntää konteks-
tuaalisia vihjeitä, yleistietoa sekä sosiaalista tietämystään il-
mausten merkitysten ymmärtämisessä. Pragma-testi voidaan 
tehdä 4–8-vuotiaille lapsille, joilla epäillään olevan vaikeutta 
kielen sosiaalisessa ja tilannesidonnaisessa ymmärtämisessä, 
esimerkiksi lapsille, joilla on autismikirjon häiriö, ADHD tai prag-
maattiseen kieleen painottuva kehityksellinen kielihäiriö.
Testiä voi käyttää apuna pragmaattisen ja sosiaalisen kielen 
ymmärtämisvaikeuksien tunnistamisessa, kehityksen seuran-
nassa sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäk-
si Pragma-testi antaa viitteitä siihen, millaisiin pragmaattisen 
ja sosiaalisen kielen ymmärtämisen osatekijöihin kuntoutusta 
kannattaa suunnata.
Koulutuksessa perehdytään uuteen Pragma-testiin ja sen käyt-
töön. Koulutuspäivän aikana käsitellään myös kielen sosiaalista 
ja tilannesidonnaista ymmärtämisessä sekä kuvataan kuinka 
nämä taidot tyypillisesti kehittyvät. Lisäksi perehdytään lyhyes-
ti pragmaattisen ja sosiaalisen kielen ymmärtämisvaikeuksiin 
kehityksellisessä kielihäiriössä, autismikirjossa ja aktiivisuuden 
ja tarkkaavuuden häiriössä sekä kuvataan pääpiirteissään kun-
toutuksen suuntaviivoja.

TYÖTAVAT
Luennointi sekä arviointimenelmän pisteytyksen harjoittelemi-
nen esimerkkitapausten avulla.

KOULUTTAJAT
Soile Loukusa, puheterapeutti, yliopistonlehtori

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alka-
vat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 210 euroa. Hinta sisältää luentomateriaa-
lin, lounaan sekä kahdet kahvit.

ILMOITTAUTUMINEN
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolme viikkoa ennen 
koulutusta, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan myös tä-
män jälkeen. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän 
jälkeen.
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OPPIMISSTRATEGIOISTA APUA 
OPPIMISVAIKEUKSIEN KANSSA SELVIYTYMISEEN

 
10.2.2020 Helsinki

KOHDERYHMÄT
Peruskoulun ja toisen asteen opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Uusi opetussuunnitelma painottaa oppimaan oppimisen taitoja 
ja asettaa uusia vaatimuksia oppilaiden kyvylle omaksua erilai-
sia työskentelytapoja ja opiskelutaitoja. Peruskoulussa opitut 
opiskelutaidot taas luovat pohjaa toisella asteella menestymi-
selle. Erityisesti niillä oppilailla, joilla on oppimisvaikeuksia tai 
heikko koulumotivaatio, oppimaan oppimisen taidot ovat usein 
heikot ja he tarvitsevat systemaattista tukea opiskelutaitojen 
kehittymiseen.

Koulutus antaa tietoa siitä, mitä oppimisstrategiat ovat ja mi-
ten ne vaikuttavat oppimiseen. Koulutuksessa esitellään oppi-
misstrategioita, jotka soveltuvat erityisen hyvin nimenomaan 
tilanteissa, joissa lapsella tai nuorella on oppimisvaikeuksia. 
Koulutuksessa esitellään strategioita reaaliaineiden ja kielten 
oppimiseen.

KOULUTTAJA
Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30.  
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 200 euroa. Hinta sisältää luento-
materiaalin, lounaan sekä kahdet kahvit.

ILMOITTAUTUMINEN
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolme viikkoa ennen 
koulutusta, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan myös tämän 
jälkeen. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.
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NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI 
– digitaalisen seulontamenetelmän (DigiLukiseula ja yksilötestistön käyttö-
koulutus)
 14.8.2020 webinaari sekä tallenne 

 katsottavissa 18.8.–24.9.2020

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten eri-
tyisopettajille, äidinkielen opetta-
jille, oppilaanohjaajille, puhetera-
peuteille, psykologeille sekä muille 
henkilöille, jotka vastaavat lukivai-
keuksisten nuorten ja aikuisten lu-
kitaitojen arvioinnista, tukemisesta 
ja opetuksesta.

HUOM!  Koulutuksessa ei käsitellä lukiokoulutukseen liittyviä 
säädöksiä/ määräyksiä ja lausuntojen kirjoittamisen periaattei-
ta, joita YTL määrittelee. Vaikeusasteen arviointia ja lausunnon 
kirjoittamisen periaatteita käydään läpi yleisellä tasolla, jotta 
koulutus soveltuu myös ammatillisella puolella työskenteleville.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja 
kirjoittamistaitojen arviointiin. Aamupäivällä koulutuksessa 
käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia sekä perehdytään 
Lukivaikeuksien seulontamenetelmän ja uuden DigiLukiseulan 
käyttöön ja tulosten tulkintaan. Iltapäivällä perehdytään Luke-
mis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöön ja tulkintaan 
sekä tarkastellaan opiskelun tukitoimia.

Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitse-
maa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään opiskelijaesi-
merkkien avulla testitulosten tulkintaa, yhteistyötä ja opiskelun 
tukitoimia. Omia caseja/ opiskelijaesimerkkejä on suositelta-
vaa tuoda mukanaan. Toivottavaa on, että osallistujilla olisi 
koulutuksessa mukanaan Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksi-
lötestistö seuraamisen helpottamiseksi.

KOULUTTAJA
Maria Paananen, KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki 
Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Webinaari alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 210 euroa. Lisätietoja Lukemis- ja kirjoit-
tamistaitojen yksilötestistöstä nuorille ja aikuisille sekä Lukivai-
keuksien seulontamenetelmästä löydät osoitteesta koju.nmi.fi

ILMOITTAUTUMINEN
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolme viikkoa ennen 
koulutusta, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan myös tämän 
jälkeen. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.
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TUKITOIMIMALLI ITSESÄÄTELYN JA TOIMINNANOHJAUKSEN  
TUKEMISEEN KOULUSSA 

9.11.2020 Jyväskylä ja 23.11.2020 Helsinki

KOHDERYHMÄT
Koulutus soveltuu peruskouluikäisten lasten ja nuorten parissa 
työskenteleville opetus- ja kasvatusalan sekä oppilashuollon 
ammattilaisille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen 
käsitteitä ja opitaan ymmärtämään paremmin näiden taitojen 
kehitystä ja vaikeuksia kouluiässä. Koulutuksessa tutustutaan 
tukitoimien järjestämisen malliin itsesäätelyn ja toiminnan-
ohjauksen, erityisesti käyttäytymisen ja oppimisen säätelyn, 
tukemiseksi kouluissa. Toimintamalli antaa raamit tukitoimien 
johdonmukaiselle suunnittelulle, toteuttamiselle ja seurannalle. 
Tuen muodot jaetaan mallissa kolmeen askeleeseen, joissa 
huomio kiinnitetään toisaalta ympäristön muokkaamiseen itse-
säätelyä tukevaksi, toisaalta yksilön taitojen tukemiseen:
1.  Toiminnan suunnan tukeminen – Mitä minulta odotetaan?
2.  Motivaation tukeminen – Mitä toiminnastani seuraa?
3.  Kapasiteetin tukeminen – Mitä taitoja tarvitsen?

Olennainen kysymys on, miten lasta ympä-
röivät aikuiset voivat toimia niin, että toimin-
ta tukee lasten ja nuorten säätelytaitojen 
kehitystä, vahvistaa heidän kykyään toimia 
vaihtuvissa tilanteissa ja mahdollistaa itse-
säätelyn onnistumisen. Itsesäätely nähdään 

vuorovaikutteisena ja koko ajan kehittyvänä taitona. Onnistunut 
itsesäätely syntyy, kun ympäristön vaatimukset ja yksilön taidot 
kohtaavat ja vastaavat toisiaan riittävän hyvin.

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUSPÄIVÄN AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alka-
vat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 190 euroa. Hinta sisältää luentomateriaa-
lin, lounaan sekä kahdet kahvit. 

ILMOITTAUTUMINEN
Toivomme ilmoittautumista kolme viikkoa ennen koulutuspäivää. 
Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.
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Peruslukutaidon ja matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö www.lukimat.fi sisäl-
tää tietoa suomeksi ja ruotsiksi sekä menetelmiä lukemisen ja matematiikan taitojen arvioinnin ja harjoit-
telun tueksi. Maksuttomasta verkkopalvelusta on saatavilla tiedon lisäksi harjoitusmenetelmiä, kuten Eka-
pelin eri versiot (mm. Ekapeli-Alku, Ekapeli-Maahanmuuttaja, Spel Ett), Neure ja Numerorata. Palvelussa 
on oma osio oppimisen arvioinnista, joka sisältää välineitä lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan 
oppimisen arviointiin. Harjoitusmenetelmiä kehitetään eri projekteissa. Viimeisimmissä hankkeissa on 
kehitetty harjoitusmenetelmien käyttömahdollisuuksia mobiililaitteilla. Ekapeliin liittyvää tutkimus- ja kehit-
tämistyötä tehdään myös kansainvälisesti GraphoLearn-nimellä.

NIILO MÄKI INSTITUUTIN HANKKEET

Yhteystiedot: Juha-Matti Latvala, juha-matti.latvala@nmi.fi, p. 050 441 4043 
• ekapelin käyttäjätuki, ekapeli@nmi.fi • www.lukimat.fi
• www.facebook.com/lukimat.fi • www.grapholearn.info

Ekapeli ja LukiMat

InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor och daghem (ILS2)

Projektet ILS – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor fortsätter från och med hösten 2019 som 
ILS2-projektet och pågår till slutet av 2022. Inom ILS2-projektet fortsätter arbetet med att utveckla och 
normera kartläggningsmaterial samt arbetsmodeller och interventioner för yrkesverksamma inom den 
grundläggande utbildningen i Svenskfinland.

ILS2-projektet är tudelat, med fokus på självreglering, beteende och uppmärksamhet samt läsning, 
skrivning och benämning.

Inom området för självreglering kommer man att arbeta med att utveckla och undersöka stödet på alla trestegsstödets nivåer i 
grundskolan för att kunna åtgärda problem med arbetsro och förbättra elevers arbetssätt. Detta görs bl.a. genom ProSkola-model-
len, Check In Check Out, samt genom att utveckla en konsultationsmodell för klasslärare i samband med Fokus (Maltti).
Inom området för läsning ingår att följa upp läs- och skrivutvecklingen för elevgruppen som ingått i ILS-projektet (åk 1–3) i årskur-
serna 5 och 7. Därtill kommer material för bl.a. kartläggning av läsförståelse i årskurserna 7 och 9 att utvecklas och normeras. Ett 
nytt datorbaserat övningsprogram för träning av läsflyt, “Spel-Läsflyt”, kommer även att utvecklas.

Kontaktinformation: ILS2 läsning: Paula Salmi, paula.salmi@nmi.fi • IL2 självreglering: Henrik Husberg, henrik.husberg@nmi.fi
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Leikitään ja keskitytään yhdessä -hanke on vuosina 2020–2022 toteutettava Niilo 
Mäki Instituutin hanke, jossa kehitetään ja tutkitaan pienten lasten toiminnanohjaus-
ta tukevaa toimintaa. Tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen, sote-palveluiden ja 
vanhempien yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jossa vahvistetaan 3–5-vuotiaiden 
lasten itsesäätelyn taitoja ja siten myös ennaltaehkäistään itsesäätelyvaikeuksiin liitty-
vien elämänhallinnan ongelmien kasautumista.

Menetelmän perustana ovat leikit ja pelit, jotka vaativat monipuolista käyttäytymisen, ajattelun ja tunteiden säätelyä. Lapset harjoit-
televat taitoja ohjatusti mm. pallo- ja muistipelien ja rentoutusharjoitusten yhteydessä. Päiväkotiryhmän kaikki lapset ovat mukana 
yleisen tuen toiminnassa, jossa ohjattu leikki on nivottu varhaiskasvatuksen toimintaan 6 viikon ajan. Tämän jälkeen ne lapset, joilla 
on havaittu itsesäätelyn haasteita, jatkavat ohjattua leikkimistä pienryhmässä seuraavien 8 viikon ajan. Pienryhmissä leikkimiseen 
annetaan henkilökohtaista ohjausta ja myönteistä palautetta sekä kannustetaan kokeilemaan itsesäätelyä haastavia leikkejä. Tähän 
tehostettuun tukeen osallistuvien lasten vanhemmille järjestetään päiväkodissa vertaisryhmä, jossa annetaan tietoa itsesäätelyn 
taidoista ja ohjausta kotona leikkimiseen. Keskeisenä sisältönä ovat vanhempien kokemukset kotona leikkimisestä ja lapsen oh-
jaamisesta, kannustava palaute ja yhteinen ongelmanratkaisu. Vanhempia kannustetaan leikkimään leikkejä kotona lapsen kanssa 
päivittäin 20 minuuttia.

Toimintamalli perustuu vanhempainohjausmenetelmään, jonka vaikuttavuudesta on saatu näyttöä Uudessa-Seelannissa (ENGA-
GE-toimintamalli) sekä Suomessa Leikitään ja keskitytään -hankkeessa (2017–2019).

Yhteystiedot: www.keskitytaan.fi • www.facebook.com/leikitaanjakeskitytaan

Leikitään ja keskitytään -hanke

Neo-Prism-C

Neo-PRISM-C (Neurodevelopmental Optimal-predictors Risk Factors And Intervention From A Systems 
Approach To Maladjustment In Children), is a four-year project funded by the European Union  Horizon 
2020 Program (H2020-MSCA-ITN-2018) under the Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network 
(Grant Agreement No. 813546) (2019–2023). The purpose of  Neo-PRISM-C is to address the burden of 

mental health disorders by supporting research to design evidence-based, individualized treatments of learning, behavioral, and 
social maladjustment, bridging across diagnostic categories. Towards these goals, Neo-PRISM-C is a trans-sectoral European 
network with expertise in cognitive, social, educational, clinical, and emotion research and in training early stage researchers. 
The project at NMI is specifically focused on understanding and mapping the cognitive profiles of co-occurring deficits in atten-
tion and reading ability. By focusing on overlapping domains, this project aims to inform the development of targeted clinical 
treatment options.

NMI Contact information: Georgia Gerike, georgia.gerike@nmi.fi • www.neoprismc.org
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Lukumummi ja -vaari -toiminta

Lukumummi ja -vaari -toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset Lukumummit ja -vaarit käyvät lukemassa 
lapsille koulupäivän aikana kerran viikossa. Lukutuokiot ovat kahdenkeskisiä. Lukumummit ja -vaarit 
välittävät lasten oppimisesta ja lukutaidosta, ja he innostavat lapsia lukemisen pariin. Toiminnassa on 
tärkeää että lapset saavat paljon lukuharjoitusta, lukevan aikuisen mallia, mahdollisuutta keskustella 
luetusta tarinasta ja motivaatiota vapaa-ajan lukemiseen. Vapaaehtoiset saavat laadukasta koulutusta 
jossa heille opastetaan lukutekniikat ja sanaselitystekniikat lukutaidon tukemiseksi. Yhteistyökumppanina 
toimii Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), joka vastaa vapaaehtoisten koordinoinnista.

Vuosina 2012–2018 on kehitetty kolme toimintamallia:
• Ensimmäisessä toimintamallissa mummit ja vaarit lukevat oppilaille, jotka tarvitsevat vahvistusta sujuvaan lukutaitoon ja luku-

motivaatioon.
• Toisessa toimintamallissa tarjotaan tukea maahanmuuttajaoppilaille: Lukumummit ja -vaarit lukevat suomi toisena kielenä -oppi-

laiden kanssa keskittyen erityisesti sanavaraston kehityksen tukemiseen.
• Kolmas toimintamalli tukee oman äidinkielen käyttöä: maahanmuuttajaseniorit lukevat omalla äidinkielellään lapsille iltapäivätoi-

minnassa ja kerhoissa.

Yhteystiedot: moi@lukumummit.fi • p. 010 229 2991 • www.lukumummitjavaarit.fi • www.facebook.com/lukumummitjavaarit

ReadDrama – Tutkimus lukuteatterin mahdollisuuksista lukivaikeuskuntoutuksessa

ReadDrama-tutkimushankkeessa tutkitaan lukuteatterin vaikuttavuutta lukemisen kohdennetu-
na tukena 3.–4.-luokkalaisilla oppilailla sekä kehitetään lukuteatteriohjelma yleiseen käyttöön. 
Lukuteatterissa lukemista harjoitellaan ilmaisullisesti ja eläytyen draamakasvatuksellisin kei-
noin. Aiempi tutkimus on osoittanut, että draama on tehokas kielellisten taitojen edistäjä, 
mutta lukuteatterin vaikuttavuutta lukemisen kohdennettuna tukena ei ole tutkittu kunnolla. 
Niilo Mäki Instituutissa suoritettavassa ja Suomen Akatemian rahoittamassa ReadDrama -tut-

kimushankkeessa selvitetään n. 2 kk:n kestoisen Lukuteatteri-ohjelman vaikuttavuutta kohdennettuna lukemisen tuen muotona 3-4 
luokkalaisilla oppilailla. Hankkeessa suoritetaan laaja vaikuttavuustutkimus sekä tuotetaan koulusmateriaalipaketti lukuteatteriryh-
mien ohjaajille.

Yhteystiedot: projektikoordinaattori Enni Junttila • puh. 040 6625156 • enni.junttila@nmi.fi • readdrama.nmi.fi
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Työikäisten aikuisten hahmottamistaitojen tuki (Hahku)

Niilo Mäki Instituutissa käynnistyi vuoden 2018 alussa kolmivuotinen työikäisille aikuisille tarkoitettu Hah-
ku-hanke, jonka tavoitteena on tukea hahmottamistaitoja ja arjen toimintakykyä. Hankkeessa järjestetään 
mentori-tukihenkilökoulutuksia ja tuotetaan kaikille avoin verkkopohjainen harjoitteluympäristö (hahmola.
fi). Harjoitteita voi tehdä joko itsenäisesti tai hankkeen kouluttaman mentorin tuella ohjattuna. Mentorina 
voi toimia esimerkiksi järjestön vapaaehtoistoimija tai kokemusasiantuntija. Mentorikoulutukset koostuvat 
lähipäivistä sekä etä- ja vertaistyöskentelystä verkossa. Lisäksi Hahku-hankkeen asiantuntijat järjestävät 

hahmottamisen haasteisiin liittyviä OPH-rahoitteisia koulutuksia sekä tilauskoulutuksia opetuksen ja kuntoutuksen ammattilaisille. 
Lisätietoa koulutuksista ja hahmottamiseen liittyvistä aiheista löytyy hankkeen tietopalvelusivustolta (www.hahku.fi).

Hankkeen yhteistyökumppanit: ADHD-liitto, Aivoliitto, Autismiliitto, Erilaisten oppijoiden liitto, Suomen CP-liitto, Oppimis- ja ohjauskes-
kus Valteri, Onerva sekä Jyväskylän yliopiston Normaalikoulu

Yhteystiedot: Hankekoordinaattori Juha Lahti, juha.lahti@nmi.fi, p. 040 672 8726 • www.hahku.fi

eTALE AFRICA

Niilo Mäki Instituutin kumppaneineen toteuttaman eTALE AFRICA -projektin tavoitteena on parantaa 
alakoulun opettajien ja erityisopettajien taitoja lukutaidon opetuksessa ja tarjota opettajille välinei-
tä edistää lasten lukemaan oppimista erityisesti lapsilla, joilla on lukemaan oppimisen vaikeuksia. 
Hankkeessa kehitetään afrikkalais-suomalaisen opettajankoulutuksen asiantuntijaryhmän yhteistyöllä 

opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Koulutusohjelma rakennetaan vapaasti käytettävään ja internetissä olevaan oppimis-
ympäristöön ja se kohdistuu opetuksen laadun parantamiseen ja erityisesti lukemaan opettamisen taitojen kehittämiseen. Tämän 
kautta vahvistetaan lasten ja aikuisten lukutaitoa kansallisten ja kansainvälisten strategioiden ja Unescon kestävän kehityksen 
tavoitteiden (SDG) mukaisesti. Hankkeen rahoittajina ovat Ulkoasiainministeriö sekä Niilo Mäki Instituutti.

Yhteystiedot: www.taleafrica.com • Pia Krimark, pia.krimark@nmi.fi
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Viittomakielisten lasten kielellisen kehityksen arviointi, kartoitus ja tukitoimenpi-
teet (VIKKE)

Viittomakielisten lasten kielellisen kehityksen arviointi, kartoitus ja tukitoimenpiteet (VIKKE) -hanke käyn-
nistyy elokuussa 2020. Hankkeen tavoitteena on luoda suomalaista viittomakieltä omaksuvien lasten 
viittomakielen kehityksen tukemiseen soveltuva verkkovälitteinen kuntoutusmateriaali. Materiaali tulee 
sisältämään perheille ja viittomakielisten lasten ja perheiden parissa työskenteleville eri alojen ammat-
tilaisille tietoa lasten viittomakielen kehityksestä ja materiaalia lasten viittomakielen kehityksen tukemi-
seen. Verkkomateriaalin pohjalta hankkeessa koostetaan kuntoutuskokonaisuus ja tarjotaan viittoma-
kielisille lapsille ja perheille uusia entistä vaikuttavampia ja heidän yksilöllisiin tarpeisiin kohdennettuja 
kuntoutuksellisia tukitoimenpiteitä lasten viittomakielen omaksumisen ja kehityksen tueksi.

Yhteystiedot: Projektipäällikkö Laura Kanto, laura.kanto@nmi.fi 



Hyvä Alku -tapahtuma järjestetään 15.–16.4.2021 Jyväskylän Paviljongissa!

Hyvä Alku on varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetusikäisten sekä 
alakoululaisten kanssa työskenteleville suunnattu tapahtuma, 
jonka tavoitteena on saattaa uusin tutkimustieto sekä uudet 
menetelmät lasten kanssa toimivien ammattilaisten käyttöön.

Tapahtuma on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton 
varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville. 
Ilmoittautuminen luentoihin ja työpajoihin avautuu syksyllä 2020. 
Tervetuloa mukaan!

WWW.HYVÄALKU.FI


