
KYS-ALUEEN 

VIP-TOIMINTA

POHJOIS-SAVO

ETELÄ-SAVO

KESKI-SUOMI

POHJOIS-KARJALA



VIP – VAATIVAN ERITYISEN TUEN 
KEHITTÄMIS- JA YHTEISTYÖVERKOSTO

• Kehittämistoiminnan tavoitteena on:

• Yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen 

osaamisen alueellisia voimavaroja.  

• Vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän 

opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa. 

Ennaltaehkäisevä työote painottuu toiminnassa, jonka vakiinnuttaminen on pitkän tähtäyksen 

tavoite.  



KYS 14

valintaperuste

Nimi Titteli/asema Paikkakunta / alue sähköpostiosoite

LAPE, OT-asiantuntija

Kunta-agentti-asiantuntija

Minna Rytkönen

Kristiina Hyvärinen

LAPE-agentti

Kunta-agentti/ KYS-alue

Pohjois-Savo

KYS-alue

minna.rytkonen@pohjois-savo.fi

kristiina.hyvarinen@kuopio.fi

Sairaalaopetus Jyrki Huusko rehtori Joensuu jyrki.huusko@joensuu.fi

Elmeri 

PUHEENJOHTAJA

Satu Varpainen rehtori Pieksämäki satu.varpainen@vaalijala.fi

Valtion koulukoti Kirsi Meriläinen apulaisrehtori Mikkeli kirsi.merilainen@valtion-koulukodit.fi

Varhaiskasvatus Sirkka Korhonen hyvinvointivastaava Liperi sirkka.korhonen@liperi.fi

Erikoissairaanhoito Tarja Koskinen nuorisopsykiatri,

nuorispsykiatrian linjajohtaja

Kuopio tarja.koskinen@kuh.fi

Erikoissairaanhoito Anita Puustjärvi lastenpsykiatri,

lastenpsykiatrian ylilääkäri

Kuopio anita.puustjarvi@kuh.fi

Aluehallintovirasto

/asiantuntija

Kari Lehtola Opetustoimen ylitarkastaja AVI Kari.lehtola@avi.fi

Sivistystoimen johto Leena Auvinen opetusjohtaja Kuopio leena.auvinen@kuopio.fi

Sosiaalitoimen johto

Vaihtuu

Emmi Häyrynen johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylä emmi.hayrynen@jkl.fi

Oppilashuolto Seppo Huhtiniemi palvelupäällikkö Jyväskylä seppo.huhtiniemi@jkl.fi

Yliopisto/ tutkimus Hannu Savolainen erityispedagogiikan professori Jyväskylä hannu.savolainen@jyu.fi

Lastensuojelu Christine Välivaara Kehittämispäällikkö Jyväskylä Christine.valivaara@pesapuu.fi

Sivistystoimi Jari Luukkonen rehtori Mikkeli jari.luukkonen@mikkeli.fi

mailto:tarja.koskinen@kuh.fi
mailto:emmi.hayrynen@jkl.fi
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VIP-YDINRYHMIEN TEHTÄVÄT

• Ydinryhmät on asetettu luomaan vahvaa kehittämistyötä yhteistyössä oman alueen 
kehittämisryhmän kanssa

• Tukea ennaltaehkäisevää ja moniammatillista työotetta

• Tukea lähikouluperiaatetta 

• Suunnitella, koordinoida ja edistää alueellista työtä – viestittää ja informoida ryhmässä sovituista 
käytänteistä. Informointi kuntatasolla.

• Saada uusia oppilashuollon ja sivistystoimen jäseniä VIP-toimintaan.

• Edistää monialaisten temaattisten verkostojen syntymistä ja työskentelyä

• Nostaa esiin kehittämistyön prioriteetteja täydennyskoulutustarpeet mukaan lukien

• Seurata ja raportoida alueellisten kehittämis- ja yhteistyöverkostojen toiminnasta ja kehittämistyöstä



VIP: VALTAKUNNALLISET YHTEISET 
KEHITTÄMISKOHTEET

• Yhteistyö ja konsultaatio

• Täydennyskoulutus, osaamisen jakaminen (tutkimusperusteisuus, 

opettajakoulutus)

• Varhaiskasvatus

• Käytöksellään oireilevat lapset / psyykkinen oireilu

• Koulua käymättömät oppilaat



KYS-ALUEEN OMAT KEHITTÄMISKOHTEET

• Lähikouluperiaate: toimintamallien kehittäminen vaativan erityisen tuen oppilaiden 

osalta huomioiden koulupolun eri vaiheet

– Lastensuojelutaustaiset, kotinsa ulkopuolelle sijoitetut lapset

– Nivel- ja siirtymävaiheet

– Koulunkäyntikyky – eroon poislähettämisen kulttuurista

• Monialainen yhteistyö ja konsultaatio: vastuut ja palvelupolut

– Nivel- ja siirtymävaiheet

– Käytöksellään oireilevat lapset, kouluun kiinnittymättömät lapset / nuoret →

koulunkäyntikyky

– Koulupudokkuus



VIP-TOIMINNASSA TAPAHTUNUTTA / 
TAPAHTUU PARHAILLAAN

• TUVET-hanke: Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen 
vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa 

• Tutkimushanke tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa vaativaan erityiseen tukeen.

• Lisäksi hanke tuottaa tutkimustietoa moniammatilliseen yhteistyöhön. Tietoa hyödynnetään 
perusopetuksen opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa.

• Hanke tukee kansallisen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston eli VIP-verkoston 
toimintaa.

• Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto yhteistyössä 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

• Dialogisuus ja vaativa erityinen tuki- koulutus (www.tuvet.fi)

– Koulutusten aikataulu:

• ti 29.10. Kuopio

• ke 30.10. Tampere

• to 31.10. Vaasa

• Ke 6.11. Helsinki

• To 7.11. Rovaniemi



VIP-TOIMINNASSA TAPAHTUNUTTA / 
TAPAHTUU PARHAILLAAN

• Teemaryhmien perustaminen ja koulutukset teemaryhmittäin

• Teemaryhmät on pyritty kokoamaan asiantuntijoista, joilla on laajaa näkemystä aiheeseen. 

Kehittämistyö tehdään ministeriön asettaman ohjausryhmän päättämien VIP-verkoston 

tavoitteiden mukaisesti.

• Asiantuntijaryhmä suunnittelee ja koordinoi teemaan liittyvää toimintaa kansallisesti.

– Toiminta-alueittain järjestettävä opetus (syksy 2019)

• InTo-tutkimus: Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen tutkimushanke, jonka 

tarkoituksena on selvittää toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen nykyistä 

tilannetta. Tutkimusta varten haastatellaan ympäri Suomea opettajia, jotka opettavat 

haastatteluhetkellä oppilasta tai oppilaita, joiden opetus on järjestetty toiminta-alueittain. 

Haastatteluissa keskustellaan mm. opettajan opetusryhmän käytännöistä, toiminta-

alueittaisesta opetussuunnitelmasta sekä toiminta-alueittaiseen opetukseen liittyvistä 

huolista ja uudistuksista. Tutkijat: Elina Kontu, Raija Pirttimaa, Satu Peltomäki, Irene 

Rämä, Ritva Ketonen, Tiia Jussila

– Koulua käymättömyys



Syksy
2019

Kevät
2020

Syksy
2020

Kevät
2019

Verkostotilaisuudet 2pv: mm. 
opiskeluhuolto, monialaisuus

Teemaryhmä 1: Koulua käymättömyys      

Teemaryhmät 2,3: Sijoitetut lapset ja nuoret, toiminta-alueittain järjestettävä opetus

31.12
2020

Opiskeluhuollon ohjausryhmäpilotointi

Verkostotilaisuudet 2pv: mm. 
konsultaatio, monialaisuus, perhe, 
varhaiskasvatus

Verkostotilaisuudet? 

Vaatutoimijat / VIP-verkoston palvelujen kansallinen kehittäminen / yhteys OT-keskuskehittämiseen

Monimuotoiset täydennyskoulutukset

Alueellisten ja kansallisten LAPE-tulosten hyödyntäminen, LAPE-akatemiat TO2019

Tietoiskut:normisto, koulunkäyntikyvyn arviointi, kunta-agentit+VIP jne
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Monimuotoiset täydennyskoulutukset

TUVET –tutkimus- ja kehittämishanke (op.koulutus, täyd.koul., tutkimus)

Alueellinen kehittäminen ydinryhmän suunnittelemana, johtamana ja koordinoimana (mm. kerätyn tiedon hyödyntäminen)

VIP-suositukset



OPISKELUHUOLLON OHJAUSRYHMÄN 
PILOTOINTI

• Ensimmäinen järjestäytymiskokous pidettiin Helsingissä 6.8.2019. 

• Syksyn aikana luodaan raamit pilotoinnille ja pilotointi voidaan aloittaa viimeistään vuoden 

vaihteessa. 

• Seuraavassa kokouksessa aloitetaan varsinainen suunnittelu ja pohditaan mitä pilotointi 

tarkoittaa ja miten sitä viedään eteenpäin kuntiin. 

• Mukaan valitaan muutama asukasluvultaan erikokoinen kunta. Kuntien opiskeluhuollon 

ohjausryhmien tulee hakea mukaan pilotointiin ja mukaan tulevat kunnat valitaan hakemusten 

perusteella. Näiden pilotointikuntien avulla kerätään kokemuksia, joita voidaan hyödyntää 

jatkossa.

• Nyt tulisi miettiä KYS:n alueella, mitkä kunnat kenties hyötyisivät pilotoinnista.


