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Opetushallitus ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ovat 
yhteistyössä luoneet palvelun, joka tarjoaa tietoa ja neuvoja 
oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. 

Oppimisen tuen neuvontapalveluun voi ottaa yhteyttä soittamalla 
Oppimisen tuen neuvonnan sihteerille numeroon 0295 332 900. 
Puhelinpalveluun voi soittaa joka arkipäivä klo 9 –15. 

Valterin asiantuntijat soittavat yhteydenottopyynnön saatuaan kysyjille joko 
samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä klo 14–16.

Lisää tietoa asiasta:

https://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/oppimisen_tuen_n
euvontapalvelu_aloittaa_toimintansa
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VIP-verkosto

OHJAUSRYHMÄ
MONIALAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOKSET

OSAAMISEN VAHVISTAMINEN

YHTEISTYÖ OPETTAJANKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KANSSA
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Ydinryhmät

TYKS 14

Valintaperuste

Nimi Titteli/asema Paikkakunta

LAPE, OT Sari Välimaa LAPE- hankeagentti /rehtori Paimio sari.valimaa@raisio.fi

Sairaalaopetus Tiina Vidqvist koulupsykologi Turku tiina.vidqvist@turku.fi

Elmeri Organisaatiomuutos käynnissä

Valtion koulukoti (R) Jan Weckström rehtori Pietarsaari jan.weckstrom

@valtionkoulukodit.fi

Varhaiskasvatus

Erikoissairaanhoito Harri Arikka lastenneurologian erikoislääkäri Turku harri.arikka@tyks.fi

Linnea Karsson lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri, erikoistutkija Turku linnea.karlsson@utu.fi

Aluehallintovirasto Esko Lukkarinen opetus- ja kulttuuritoimen johtaja Turku esko.lukkarinen@avi.fi

Sivistystoimen johto (R) Åsa Snickars direktör för den svenskspråkig fostran och undervisning Närpes asa.snickars@narpes.fi

Sosiaalitoimen johto Lastensuojelun edustaja (alla) on johtava sosiaalityöntekijä

Oppilashuolto Ilona Tirkkonen vastaava koulukuraattori Vaasa Ilona.tirkkonen@vaasa.fi

Yliopisto/

tutkimus

Päivi Pihlaja yliopistotutkija Turku paivi.pihlaja@utu.fi

Lastebsuojelu Marketta Raivio Johtava sosiaalityöntekijä Pori marketta.raivio@pori.fi

Sivistystoimi PUHEEN-

JOHTAJA

Suvi Sankinen  konsultoiva erityisopettaja Turku suvi.sankinen@turku.fi

Juha Mäenpää apulaisrehtori Turku juha.maenpaa@turku.fi

mailto:sari.valimaa@raisio.fi
mailto:harri.arikka@tyks.fi
mailto:asa.snickars@narpes.fi
mailto:esko.lukkarinen@avi.fi;paivi.pihlaja@utu.fi
mailto:suvi.sankinen@turku.fi
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Alueellisten vaativan erityisen tuen ydinryhmien tehtävänä on 
toimia ohjausryhmän päättämien kehittämistyön tavoitteiden 
toteuttamiseksi, erityisesti

1. Suunnitella, koordinoida ja edistää alueellista työtä

2. Luoda monialaisen yhteistyön rakenteita ja kehittää yhteisiä toimintamalleja

3. Edistää hyvien käytäntöjen jakamista ja uusien innovaatioiden kehittämistä ja 
pilotointia

4. Tukea ennaltaehkäisevää työtä ja lähikouluperiaatetta lisäämällä osaamista 
sekä tarjoamalla tukea ja ohjausta kouluille

5. Edistää monialaisten temaattisten verkostojen syntymistä ja työskentelyä

6. Nostaa esiin kehittämistyön prioriteettejä täydennyskoulutustarpeet mukaan 
lukien

7. Seurata ja raportoida alueellisten kehittämis- ja yhteistyöverkostojen työstä.

7

teemaryhmät

1. Koulua 
käymättömät 
oppilaat / 8.10.  

maksullinen 
seminaari/OPH

Asiantuntija-
ryhmä (4-5) 

suunnittelee ja 
koordinoi

Kokoontumisajot: 
Koulua käymättömät

(1pv) maksuton Maaliskuu 

SYKSY 2018                              KEVÄT 2019                            SYKSY 2019                             KEVÄT 2020 

+ Oph-rahoiuksen

saaneet toimijat 1 pv

2. Toiminta-
alueittain 

järjestettävä 
opetus?

Seminaari, maksuton

3. Kotinsa 
ulkopuolelle 
sijoitetut lapset? 
Seminaari, 
maksuton

Asiantuntija-
ryhmä 

suunnittelee ja 
koordinoi

Asiantuntija-
ryhmä 

suunnittelee ja 
koordinoi

Materiaalipankki (tutkimukset, käytänteet, mallit jne) http://vip-verkosto.fi-sivulle

Alueelliset täydennyskoulutukset /AVIt?

Alueelliset 
täydennyskoulutukset 
/AVIt?

Kasvun ja 
oppimisen tuen 

päivät 
syksyllä 2019

Alueellinen toiminta / ydinryhmäyhteistyö

Alueelliset 
täydennyskoulutukset 
/AVIt?
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Temaattiset ryhmät

Teemaryhmät osana VIP-verkostojen monialaisen 
tuen kehittämistä

• Osana VIP-kehittämistyötä perustetaan teemaryhmiä muutaman 
keskeisimmäksi ja haasteellisimmaksi koetun aiheen ympärille. 

• Paljon poissaolevien /kouluakäymättömien oppilaiden tukeminen 
monialaisesti on noussut esille VIP-verkostojen työssä sekä myös sosiaali- ja 
terveystoimen toimijoiden kanssa tehdyssä yhteistyössä. 

• Muita esille nousseita aiheita ovat mm. sijoitetut lapset ja toiminta-
alueittainen opetus. Myös psyko-sosiaalisesti oireilevat oppilaat on nostettu 
kehittämisehdotuksissa esille.

• Tarkoitus on kerätä kokemuksia nyt aloitetusta temaattisesta ryhmästä sen 
jälkeen toimintaa laajennetaan muihin aiheisiin.
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Miten edetään?

Kansallinen taso:
• VIP-sivustolle (www.vip-verkosto.fi) kootaan teemaan liittyvää tietoa, 

materiaaleja, toimintamalleja, kirjallisuutta, tutkimuksia, koulutuksia jne.
• Nämä ovat hyödynnettävissä myös alueelliseen työskentelyyn. 

Alueellinen taso:
• VIP-ohjausryhmä on päättänyt ydinryhmien tehtäviksi mm. seuraavat:

- Suunnitella, edistää ja koordinoida alueellista työtä
- Edistää monialaisten temaattisten ryhmien syntymistä ja 
työskentelyä
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Miten edetään?

• Kukin alue voi päättää toimintatavat haluamallaan tavalla ja 
organisoida toiminnan itsenäisesti. 

• Alueelle voidaan myös perustaa useampia samaan teemaan pureutuvia 
ryhmiä, esimerkiksi maakunnallisia, seudullisia tai muunlaisella 
kokoonpanolla.

• TÄRKEÄÄ on saada monialaiset toimijat mukaan työhön.
• Kaikki ideat voi toimittaa oman alueen ydinryhmän puheenjohtajalle ja 

Valterin VIP-yhteyshenkilölle. Vastuu toiminnasta on alueilla.
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http://www.vip-verkosto.fi/
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Vaativa erityinen tuki 5.2.2019
Helsinki Paasitorni

OPETUSHALLITUKSEN ASIANTUNTIJAT KERTOVAT VAAATIVAAN ERITYISEEN TUKEEN 
LIITTYVISTÄ NORMEISTA

• OPPIMISEN ARVIOINTI JA VAATIVA ERITYINEN TUKI – periaatteet, käytänteet 
ja todistusmerkinnät

• OPPILASHUOLTO 

• ERILAISET JOUSTOMAHDOLLISUUDET 

• OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Äänessä johtaja Matti Lahtinen ja opetusneuvokset Erja Vitikka, Kristiina Laitinen ja 
Pirjo Koivula. Esillä myös kunta- ja koulutason tuen järjestämisen mallit

https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/2045
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