
Very Important Persons

Oppilaat, 

jotka 

oppimisensa ja 

koulunkäyntinsä 

tueksi 

tarvitsevat 

vaativaa erityistä tukea.



PÄIVÄN OHJELMA 11.4.2019

9.00   Aamukahvia ja ilmoittautuminen

9.30   Tervetuloa!

Mitä VIP voi hyödyntää LAPE-
kehittämistyöstä?

Minna Rytkönen, muutosagentti Pohjois-Savon liitto

9.50 CA-mallin mahdollisuudet 

Tarja Koskinen, ylilääkäri nuorisopsykiatria, KYS

10.20 Opiskeluhuollon tiedonsiirto ja salassapito 
esi- ja perusopetuksessa

Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri THL

Kysymyksiä ja keskustelua 

12.00 Lounas

12.50 Opiskeluhuollon vaikuttava ja tehokas ohjaus

Kari Lehtola, sivistystoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen AVI

Voimaa yhdessä tekemiseen - oppilashuollon 
alueellinen malli

Seppo Huhtiniemi, oppilashuollon palvelupäällikkö Jyväskylä 

13. 30 Vaativan erityisen tuen kysely - Alueellinen 
palvelutarjonta ja asiat, jotka eivät toimi

Terhi Ojala, KT Hanke- ja koulutuspäällikkö, Oppimis-
ja ohjauskeskus Valteri

13.50 Kahvi

14.10 Käytöshäiriöt –käypähoitosuositus 

Anita Puustjärvi, ylilääkäri lastenpsykiatria, KYS

Kysymyksiä ja keskustelua

15.00 Yhteisopettajuus voimavarana inkluusiossa

Minna Taipale, rehtori Edvin Laineen koulu, Iisalmi

15.20 Loppuyhteenveto ja VIP-toiminta syksyllä 
2019

15.30 Hyvää kotimatkaa!



TIEDOKSI    VIP-TIETOISKUT

LYHYISSÄ VIP-TIETOISKUVIDEOISSA KERROTAAN JA KUVATAAN 
TIIVIISTI VAATIVAAN ERITYISEEN TUKEEN JA VIP -VERKOSTOON 
LIITTYVIÄ KESKEISIÄ KYSYMYKSIÄ. TIETOISKUT ON TEKSTITETTY 
SUOMEKSI JA RUOTSIKSI:

Perusopetus lak i  4a§ - Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus /Esko Lukkarinen, opetus- ja kulttuurijohtaja/Lounais-Suomen 

AVI

 Perusopetus lak i  16 a  § - Tehostettu tuki

 Perusopetus lak i  17 § - Erityinen tuki

 Perusopetus lak i  18 § - Erityiset opetusjärjestelyt

Kunta-agent i t / J a a n a  K o s k i ,  L A P E - k o o r d i n a a t t o r i / O P H

 Mitä on koulunkäyntikyky ja miten sitä tulisi arvioida?/Anita Puustjärvi, lastenpsykiatri, osaston ylilääkäri/KYS



TULOSSA

 Koulua käymättömien / koulupoissaolojen kokoontumisajojen materiaalit ja pieni opas. Kirjat

 2. ja 3.teemaryhmien (Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, toiminta-alueittain järjestettävä opetus) 

asiantuntijaryhmien työskentely käynnistyy 

 Opiskeluhuollon ohjausryhmien pilotointi käynnistyy syksyllä. Kutsutaan/haetaan mukaan.

 Sairaalaopetuksen, valtion koulukotien, Valterin ja Elmeri-koulujen yhteistyötä tiivistetään ja lisätään.

 TUVET-tutkimushanke: täydennyskoulutukset, tutkimusperustaiset opetusmenetelmät, kysely

 vip-verkosto.fi –sivusto uudistuu



VAATIVA ERITYINEN TUKI / VIP-
TEEMAT 

TÄYDENNYSKOULUTUSHAUISSA…

Opetustoimen henkilöstökoulutushaussa arvioitavana:

VOITTO 2.0 ja VOITTO 3.0 toiminta-alueittaisen opetuksen pedagoginen 

kehittäminen / Tampere, Oulu

MindMe Koulunkäynnin sujuminen ja koulupolulla pysyminen / TAYS- ja KYS-

alueet

-osallistujille maksutonta
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SYKSYN PÄIVÄMÄÄRÄT JA 
PAIKKAKUNNAT

Maakunnalliset VIP-tapaamiset:

• Pohjois-Karjala Joensuu 10.9.2019

• Etelä-Savo Mikkeli 12.9.2019

• Pohjois-Savo Kuopio 17.9.2019

• Keski-Suomi Jyväskylä19.9.2019

Yhteinen alueellinen VIP-päivä Kuopio 5.11.2019



VÄLITEHTÄVÄ

Kunnassa toimii LAKISÄÄTEISET ryhmät:

Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman verkosto

Nuorten ohjaus-ja palveluverkosto

VÄLITEHTÄVÄ:

Tutustu näiden ryhmien kokoonpanoon, tavoitteisiin ja toimintaan.  Tarkastele niitä 

erityisesti vaativan erityisen tuen näkökulmasta; miten se on huomioitu?

Vie / toimita vähintään ryhmän puheenjohtajalle jatkolevitykseen tietoa VIP-

verkostosta (mm. piirrosvideo).


