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Tussitaikurit



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? 

Alueelliset 
täydennyskoulutukset 
/AVIt?

Kasvun ja 
oppimisen tuen 

päivät 
syksyllä 2019

Alueellinen toiminta / ydinryhmäyhteistyö

Alueelliset 
täydennyskoulutukset 
/AVIt?



Olemassa olevat 
kansainväliset tutkitut 

toimintamallit ja 
paikalliset Suomessa 
kehitellyt tai kokeillut 

mallit

Uudet pilotoinnit ja 
kehittämistyö VIP-

teemaryhmän tuella

Kerätään ja 
mallinnetaan 

jaettavaksi

(myös tutkimusta, 
täydennyskoulutusta)
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Haasteista ratkaisuihin
• Alan tutkimus Suomessa on vähäistä  

 Hyvä tilaisuus tehdä opinnäytetyö

• Tilastotietoa puuttuu 

 Mahdollinen tiedonkeruu VIP:n toimesta 
ja/tai tämän tilaisuuden osallistujille

• Tietoa, koulutusta ja resursseja tarvitaan 

 Taustasyiden kartoittamisen mittareita on jo 
käännetty ja pilotoitu

 Tasa-arvorahoitusta saanut n. 50 kuntaa 
kehittämistyöhön

 Kirja, toim. Iines Palmu, Valteri
 Rahoitusta haettu OPH:n

täydennyshenkilöstön koulutusavustuksena
 Opas valmistunut   
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Seuraavat askeleet
• Kehittämistoiminnasta ja/tai jonkin mallin 

pilotoinnista kiinnostuneet voivat olla 
yhteydessä Johanna Sergejeffiin

• Mukaan olisi saatava sosiaali- ja 
terveystoimen edustajat, koska 
intervention ovat lähes aina monialaisia. 
Näin saadaan rakennettua uusia 
toimintamalleja ja yhteistyön rakenteita.

• Tärkeää myös alueellinen 
verkostoituminen (monialaiset toimijat 
toimivat alueellisesti, mahdollisuus 
yhteisiin koulutuksiin, kokemusten 
vaihtoon jne.)
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Tulossa
27.3. päivän osallistujille kysely, jossa 
tiedustellaan mm.

• Mitä poissaoloihin liittyviä 
kehittämistoimia on meneillään?

• Millaista tukea toivoisitte saavanne VIP-
teemaryhmän kautta?

• Mahdollisesti kartoitetaan koulunne 
tilannetta: kuinka paljon oppilaita, joilla 
poissaoloja, kuinka paljon poissaoloja

• Poissaoloihin puuttumisen 
asiantuntijaryhmässä kehitetään 
SUOSITUKSET koulujen käyttöön
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Seuraava kansallinen tapaaminen ensi vuonna, 
alustava päivä 25.3.2020


