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TERVETULOA !
VÄLKOMMEN !

Turku

13.2
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Matalan kynnyksen palvelut/

Lågtröskelservice

VIP-verkostotapaamiset 5 
erva-alueella 

Tilannekartoitus paikallisesti 
ja alueellisesti

Erityistason palvelut/Service på
specialnivå

Oppilashuolto

Lape ja kunta-agenttiyhteistyö 

Maakuntatapaamiset

Teemaryhmätoiminta:
- Kouluakäymättömät
- Toiminta-alueittaien opiskelevat  oppilaat
- Sijoitetut lapset/nuoret

Konsultaatiotoiminnan kehittäminen 
20.3.2019

OT-keskukset ja verkostot/

OT-centraler och nätverk

Vipin asema ja suhde OT-
keskukseen

Hyvinvointifoorumi tms. 

VIP-oppilaiden palvelupolut 
ja niiden esittely

Opettajankoulutus - lärarutbildning

2018

2019

2020

Opettajien täydennyskoulutus - lärarfortbildning

"Teille on tuttua,

miten me kaikki puhkeamme 

kukkaan

sellaisen ihmisen lähellä,

joka näkee meissä olevan hyvän

ja osaa houkutella esiin parhaan 

meistä.

Ja tiedämme, miten me kaikki 

kuihdumme

sellaisen ihmisen lähellä,

joka koko ajan löytää meistä vikoja."

Desmond Tutu

Lapsen ääni_Luo luottamusta_verkkokoulutus_THL Vera_Lapsena
huostaanotettu

https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/kesy/

https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta/tutustu-sisaltoon/aloita-tasta?packageId=312&slide=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ejj1gwYFoO4
https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/kesy/
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T E R V E I S I Ä
Y D I N R Y H M Ä S T Ä –

K Ä R N G R U P P E N S
H Ä L S N I N G A R !

YDINRYHMÄ

Osallistuja on oman 

organisaationsa ja 

verkostojensa edustaja.  

Taustaorganisaation 

sitoutuminen asiaan

on tärkeää. 

https://vip-verkosto.fi

Monialainen ja

-alueellinen

Kattava ja
edustuksellinen

Kokenut ja
oman kentän

tunteva

Kehittämis-
myönteinen ja

aktiivinen

Verkostoitunut

LAPE- ja/tai OT-toimijat

Kunta-agentti

Valtion koulukoti

Erikoissairaanhoito

Aluehallintovirasto

Sosiaalitoimen johto

Lastensuojelu

Sairaalaopetus

Oppilashuolto

Yliopisto, tutkimus

Sivistystoimenjohto

Sivistystoimi 

Taneli Tiirikainen

Tiina Vidqvist

Marketta Raivio

Harri Arikka

Jan Weckström

Sari Välimaa

Åsa Snickars

Esko Lukkarinen

Linnea Karlsson

Päivi Pihlaja

Ilona Tirkkonen

Juha Mäenpää

Suvi Sankinen
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ALUEELLISEN YDINRYHMÄN TEHTÄVÄ ON

toimia ohjausryhmän päättämien kehittämistyön tavoitteiden toteuttamiseksi, erityisesti

• Suunnitella, koordinoida ja edistää alueellista työtä

• Luoda monialaisen yhteistyön rakenteita ja kehittää yhteisiä toimintamalleja

• Edistää hyvien käytäntöjen jakamista ja uusien innovaatioiden kehittämistä 

ja pilotointia

• Edistää monialaisten temaattisten verkostojen syntymistä ja työskentelyä

• Tukea ennaltaehkäisevää työtä ja lähikouluperiaatetta lisäämällä osaamista 

sekä tarjoamalla tukea ja ohjausta kouluille

• Nostaa esiin kehittämistyön prioriteettejä täydennyskoulutustarpeet mukaan 

lukien

• Seurata ja raportoida alueellisten kehittämis- ja yhteistyöverkostojen työstä.

https://vip-verkosto.fi

LISÄKSI ERITYISESTI TYKS-ALUEELLA –
FOKUS SPECIELLT INOM ÅUCS OMRÅDET

•Nivelvaiheet - stadieövergångar

–Palveluneuvojan tarve, ala- ja ylänivelen kehittäminen, 

valmistavan opetuksen ryhmät

• Lähikouluperiaate - närskoleprincipen

–Asennemuutosta, tiedon ja taidon lisäämistä, oppilashuollon 

ennaltaehkäisevän työn kehittäminen
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www.otf2017.fi

Kehittämis-
suunnitelma 
pohjautuu 

näille 
odotuksille;

Utvecklingspla
nen grundar
sig på dessa

förväntningar;

www.otf2017.fiTYKS-alueen kehittämissuunnitelma

Verkostotyö

-verkostopalaverien 
johtaminen ja 

lomakeluonnokset

-kokonaisvastuuhenkilö

- vuorovaikutusosaaminen

Perheiden oikea-aikainen 
tuki

Poissaolojen seuranta 
ja niihin puuttuminen

valtakunnallisesti/ 
alueellisesti/maakunna

llisesti 

yhteinen malli

Konsultaatioalusta

-vaativan erityisen 
tuen palvelut ja 

osaaminen samalle 
alustalle
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www.otf2017.fiTYKS-alueen kehittämissuunnitelma

Opiskeluhuollon toiminnan 
kehittäminen

- vaativan erityisen tuen 
palvelupolut

- kunnallisten 
oppilashuoltoryhmien 

toiminnan terävöittäminen

-ennaltaehkäisevän työn 
kehittäminen

Täydennyskoulutus

-lähikouluperiaatteen 
tukeminen koulutuksellisesti

- OKL-vierailut 
valtakunnallisesti

Hyvien käytänteiden jakaminen

- tutkimuksen nivoaminen
kokeiluihin

-tehdään sitä, mikä toimii

Tarpeenmukaiset kasvatus- ja 
koulupalvelut VIP-lapsille ja –

nuorille

- maakunnallinen yhteistyö 
palveluiden organisoimisessa 

lähiyksiköihin

- palveluiden 
yhdenvertaistaminen

lähikouluperiaatteen tukemiseksi

ÅUCS – OMRÅDETS UTVECKLINGSPLAN

•Nätverksarbete – rätt stöd till familjerna i rätt tid

• Frånvarouppföljning och -ingripande

•Konsultationsplattform

•Utveckling av studerandevården

• Fortbildning – dela med sig av god praxis

•Behovsenliga pedagogiska tjänster och  skoltjänster 

till VIP barn och ungdomar
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LISÄKSI TÄRKEÄÄ

• Koulunkäyntikyvyn arviointimittari (kansallinen tavoite)

• LAPE-työssä esiin nostettujen hyvien kokeilujen jatkaminen 

ja kehittäminen

• Erityisen tuen ”ihannepolkujen” mallintaminen

• VIP- verkoston ja Osaamis- ja tukikeskusten (OT)* 

toiminnan limittyminen tulevaisuudessa

* OT-keskus on kehitteillä oleva verkostomainen monialainen osaamis- ja tukikeskus erityistason vaativia   

palveluja tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. 

DESSUTOM VIKTIGT MED....

• Bedömning av skolförmåga (nationellt mål)

• Lyfta fram och dela goda modeller och fungerande praxis 

som man kommit fram till inom LAPE arbetet

• Exempel på idealstigar inom krävande särskilt stöd

• VIP nätverkens och OT – centralernas samverkan i 

framtiden
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P A L V E L U K Y S E LY T
S E R V I C E F Ö R F R Å G A N

R Y H M Ä T Y Ö S K E N T E LY
G R U P P A R B E T E
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OHJEET

• Kyselyn avulla kootut vaativan erityisen tuen palvelut kunnissanne on sijoitettu kartalle. Tarkistakaa 

palvelut ja kirjatkaa, jos huomaatte jotain oleellista puuttuvan. Palvelut on eritelty värikoodein:

• Sivistystoimen palvelut

• Sosiaalitoimen palvelut 

• Terveydenhuollon palvelut (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito) 

• Muut (esim. kolmannen sektorin palvelut) 

• Pohtikaa ryhmissä

• Onko kyselyllä saatu koottua olennainen tieto? Pitäisikö puuttuvien kuntien tiedot pyrkiä 

keräämään? Miten?

• Miten kartan tietoja hyödynnetään vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden palveluiden 

varmistamiseksi/kehittämiseksi?

• Millainen vaativaa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan ”ihannepalvelupolku” hyödyttäisi käytäntöä 

(oppilaita, huoltajia, kouluja, opiskeluhuollon toimijoita, muut verkostotoimijat)?

Vaativaa ja moniammatillista tukea tarvitsevat 

lapset ja nuoret 

• vakavia psyykkisiä pulmia

• moni- tai vaikeavammaisuutta

• kehitysvammadiagnoosi tai autismin kirjoa

• osalla lapsista on pidennetty oppivelvollisuus

• oppilaita, joilla on PoL:n 18 §:n mukaisia erityisiä 

opetusjärjestelyitä
Vaativa erityinen tuki_Aino Äikäs

Millainen vaativaa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan 

”ihannepalvelupolku” hyödyttäisi käytäntöä (oppilaita, huoltajia, kouluja, 

opiskeluhuollon toimijoita, LAPE-toimijoita)? 

https://media.uef.fi/View.aspx?id=39260~5h~zDbLwR8UBu&code=w4~hdzGEYNOnkJ4yIEymJHoGaftFrOkITQu7jkAUzGdvgxqaLGZnfI8&ax=7K~tAs48RlbKMIN9P&fbclid=IwAR0cSzcZ76MqIA6SS73WjotqbsBCTLViDhFcE42E13UQnXUbEcR5Cy1n6vA
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VIP
Vaativan erityisen tuen 

verkoston palvelut

Pedagogisia palveluja 
yleisellä, vaativalla ja 
erityistasolla

Vaativaa erityistä 
tukea tarvitsevan 

oppilaan 
palvelupolku

Alkuperäinen kuva: Sosiaali-ja terveysministeriö

V I P - T O I M I N TA A
V I P - V E R K S A M H E T E N
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Jokainen lapsi ja nuori on VIP_piirrosvideo

KEVÄÄLLÄ 2019 

• Jatketaan vaativan erityisen tuen palvelujen kartoitusta 

Tarvitaan tietoa ja kokonaiskuva kunnallisista ja maakunnallisista 

palvelutarjonnasta sekä puuttuvista palveluista kunnallisen ja alueellisen 

kehittämistyön tueksi, palveluiden parantamiseksi ja päällekkäisyyksien 

poistamiseksi.

• Hahmotetaan vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten/nuorten palvelupolkuja

• Vahvistetaan opiskeluhuoltoa sekä ennaltaehkäisyssä että vaativan erityisen tuen 

toimijana  17.4. TYKS alueen pääsisältö

Aloitetaan opiskeluhuollon ohjausryhmätyöskentelyn kehittäminen pilotoinneilla.

• Kunta-agenttien työ linkittyy VIP-kehittämiseen Kunta-agentit ja VIP-verkosto

• LAPE-akatemiat ovat kunta-ja maakuntajohdon tukena

https://youtu.be/5dRUi5oiGzEV
https://youtu.be/c_a5ZIO2TWA
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lape-akatemiat-valmentavat-ensi-vuonna-kunta-ja-maakuntajohtoa
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teemaryhmät

1. Koulua 
käymättömät 

oppilaat 

Asiantuntija-
ryhmä (4-5) 

suunnittelee ja 
koordinoi

Kokoontumisajot: 
Koulua käymättömät

27.3.2019

SYKSY 2018                              KEVÄT 2019                            SYKSY 2019                             KEVÄT 2020 

+ Oph-rahoiuksen

saaneet toimijat 1 pv

2. Toiminta-
alueittain 

järjestettävä 
opetus

3. Sijoitetut lapset 

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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VAATIVA ERITYINEN TUKI / VIP-TEEMAT
TÄYDENNYSKOULUTUKSISSA

• Koulua koulua käymättömille 

kokoontumisjaot 27.3. 

Helsingissä. Ohjelma ja 

ilmoittautuminen VIP-sivuilla.  

Striimaus. Maksuton.

• Rahoituksen saaneiden info- ja 

verkostoitumispäivä 28.3. 

Helsingissä. Maksuton.

Matalan kynnyksen palvelut/
Lågtröskelservice

VIP-verkostotapaamiset 5 erva-
alueella 

Tilannekartoitus paikallisesti ja 
alueellisesti

Erityistason palvelut/
Service på specialnivå

Oppilashuolto

Lape ja kunta-agenttiyhteistyö 

Maakuntatapaamiset

Teemaryhmätoiminta:
- Kouluakäymättömät
- Toiminta-alueittaien opiskelevat  oppilaat
- Sijoitetut lapset/nuoret

Konsultaatiotoiminnan kehittäminen 
20.3.2019

OT-keskukset ja verkostot
OT-centraler och nätverk

Vipin asema ja suhde OT-
keskukseen

Hyvinvointifoorumi tms. 

VIP-oppilaiden palvelupolut ja 
niiden esittely

Opettajankoulutus - lärarutbildning

2018

2019

2020

Opettajien täydennyskoulutus - lärarfortbildning
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VIP
Vaativan erityisen tuen 

verkoston palvelut

Pedagogisia palveluja 
yleisellä, vaativalla ja 
erityistasolla

Vaativaa erityistä 
tukea tarvitsevan 

oppilaan 
palvelupolku

Alkuperäinen kuva: Sosiaali-ja terveysministeriö

Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän 
osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja 

täydennyskoulutuksessa

TUVET-hankkeen ja VIP-verkoston yhteistyö keväällä 2019
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Hankkeen järjestämät koulutukset
• Kevät 2019:

Lapsen osallisuus ja oikeudet 
moniammatillisessa yhteistyössä

• Ke 3.4. Turku

• Pe 5.4. Oulu

• Pe 3.5. Joensuu

• Ma 6.5. Helsinki

• Ti 7.5. Seinäjoki

Kouluttajina: 

Niina Mäntylä (Vaasan yliopisto) / Sanna 
Haanpää (OPH)

Piia Ruutu (Valteri)

• Syksy 2019:
Moniammatillinen yhteistyö aikuisten 
näkökulmasta vaativassa erityisessä 
tuessa
• Ti 29.10. Jyväskylä

• Ke 30.10. Tampere

• To 31.10 Vaasa

• Ke 6.11. Helsinki

• To 7.11. Rovaniemi

Kouluttajina: mm. Itä-Suomen yliopiston 
asiantuntijoita

MOOC (Massive online open course)

• Hankkeen aikana kootaan MOOC-alustalle koulutusmateriaali 
inklusiivisen toimintaympäristön kehittämisen tueksi.

• MOOCia pilotoidaan opettajankoulutuksen opintojakson 
yhteydessä

• Hankkeen loppuvaiheessa MOOCia pyritään hyödyntämään 
myös täydennyskoulutuksessa.
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VAATIVA ERITYINEN TUKI / VIP-TEEMAT
TÄYDENNYSKOULUTUKSISSA

Opetustoimen henkilöstökoulutushakuja (31.1.)

• VOITTO 2.0,  ja VOITTO 3.0.  

– toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen pedagoginen kehittäminen / Tampere, Oulu

• Tukea tuen järjestäjille III 

– monialaisen yhdessä tekemisen johtaminen, kaikille yhteisen koulun toimintakulttuurin 

kehittäminen

• MindMe - Koulu kuuluu kaikille

– sijoitettujen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten koulunkäynnin sujuminen ja koulupolulla pysyminen

– monialainen yhteistyö lastensuojelun ja koulun yhdyspinnoilla

– kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä ja edistetään lapsen ja hänen lähiaikuistensa 

osallisuutta lasta koskevissa asioissa

– TAYS- ja KYS-alueet

Seuraa hankkeen etenemistä ja 
tietoa koulutuksista:

• www.tuvet.fi

• Facebookissa TUVET

• Twitterissä @TUVEThanke

https://www.facebook.com/tuvethanke/
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K I I T O S !

Vera_Lapsena
huostaanotettu

Välitehtävä: Varmista, että omassa
hallintokunnassasi tunnetaan VIP-verkosto!

https://www.youtube.com/watch?v=Ejj1gwYFoO4

