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Miksi Tiinan opiskelu ei suju?
16.5.2023 Webinaari
Yhä useampi nuori syrjäytyy koulutus- ja työuralta. Tarttis tehdä jotain – mutta mitä?

Webinaarimme ”Miksi Tiinan opiskelu ei suju?” järjestetään 16.5.2023 klo 9–15. Se käsittelee nuorten syrjäy-
tymisen uhkan varhaistunnistamista monialaisena yhteistyönä.  Koulutuksen jälkimmäinen osa toteutetaan 
erillisenä webinaarina 10.11.2023.

Päivän huippuasiantuntijat

Asiantuntijat pohtivat jokainen oman työnsä näkökulmasta nuoren Tiinan (15 v) tapausta.

Tiina on 15-vuotias peruskoulun 9. luokalla oleva nuori, jonka vanhemmat ovat eronneet hänen ollessaan 10-vuo-
tias. Tiina asuu äitinsä ja tämän puolison sekä nuoremman siskonsa kanssa. Tiina oppi lukemaan ollessaan 2. 
luokalla. Ala-asteella hän on ollut keskivertoisesti suoriutuva oppilas. Yläasteella tuen tarve on lisääntynyt,  ja 
hän on saanut tukiopetusta matematiikasta, kouluarvosana on ollut 5–6. Poissaolot ovat lisääntyneet. Tiina 
tykkää kotitaloudesta ja liikunnasta. 

Tiina on väsynyt koulussa ja hän vaikuttaa usein poissaolevalta. Hänellä ei ole juuri koskaan ollut kavereita eikä 
nykyisinkään vietä aikaa ikätovereiden seurassa. Vapaa-aikana hän on kotosalla, etupäässä omassa huonees-
saan. Tiina ei häiriköi koulussa, ennemminkin vetäytyy tilanteista. Hänellä ei ole tulevaisuuden suunnitelmia 
eikä toiveita jatko-opintojen suhteen. Hän on todennut opolle, että haluaa mieluiten sellaisen ammatin, jossa ei 
tarvitse paljoa olla ihmisten kanssa tekemisissä. 



9.00 Avaus ja päivän yhteisen asiakkaan Tiinan esittely
Liisa Paavola, FT, neuropsykologian erikoispsykologi
Neural Oy

9.15
Mihin Tiinan pitäisi pystyä, jotta hän menestyisi 
toisella asteella?

Virpi Spangar, KM, SHO, palvelujohtaja, Koulutus-
kuntayhtymä OSAO, työelämä- ja yrityspalvelut

10.00 Mitä ajatuksia Tiina herättää nuorisopsykiatriassa?
Mirja Vyyryläinen, Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
Valtion koulukodit, Limingan koulutuskeskus

10.45 Tauko

11.00
Miten Tiinan palvelut koordinoidaan hyvinvointi-
alueella?

Anne Huotari, hyvinvointijohtaja, Vaalan kunta

11.45
Tiina tulevaisuuden hyvinvointialueella ja sen 
yhdyspinnoilla. 

Yhteiskeskustelu

12.15 Lounas

13.00 Mitä pitäisi ajatella Tiinan motivaatiosta? Raija Kerätär LT, kuntoutuslääkäri, Oorninki Oy

13.45 Tauko

14.00
Miten muotoilisin Tiinan palvelut, jos olisin  
diktaattori?

Liisa Paavola

14.45–15.00 Loppukeskustelu Liisa Paavola ja Raija Kerätär

Hinnat
320 € + alv 24 % / henkilö
Tilaisuudesta tehty tallenne 1600 € + alv 24 %

Ilmoittaudu koulutukseen osoitteessa koulutus@neural.fi viimeistään 2.5.2023 tai tilaa tallenne sähköpostitse.
Ilmoittautuneille lähetetään linkki koulutukseen osallistumismaksun suorittamisen jälkeen. 

muutokset ohjelmassa mahdollisia

• Mitä ajatuksia herää Tiinan tilanteesta? / Minkälaisia näkökulmia nuoren kanssa työskentelevät ammattilaiset 
nostavat esille?

• Mitä pitäisi selvittää lisää?
• Onko Tiinalla valmiuksia toisen asteen opintoihin?
• Keitä tarvitaan monialaiseen työryhmään Tiinan tueksi?
• Hyvinvointialueen rooli Tiinan tarvitseman monialaisen palvelun järjestämisessä?

Näitä kysymyksiä käsittelemme erikseen ja yhdessä.  

Ohjelma

Merkitse  

tapahtuma  

16.5.2023 jo nyt  

kalenteriisi.


