VIP-OYS alueen Vaativan erityisen tuen ohjausja palveluverkostojen verkostopäivä 8.10.2020

VA AT I VA KO N S U LTA AT I O
P E RU S O P E T U K S E S S A J A
VA R H A I S K A S VAT U K S E S S A

Maria Laiho, ohjaava opettaja
Anuliisa Kemppainen, ohjaava perhetyön asiantuntija
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

V I P - OY S a l u e

• Very Important Person eli erittäin
tärkeä henkilö, viittaa tässä yhteydessä
lapsiin ja nuoriin, jotka tarvitsevat
oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi
vaativaa erityistä tukea.
• Näitä oppilaita arvioidaan olevan
Suomessa noin 10 000.
• Vaativa erityinen tuki kuvaa nimensä
mukaisesti oppilaiden tarvitseman avun
luonnetta. Tuki on usein pitkäkestoista,
intensiivistä ja moniammatillisesti
toteutettua.

VIP-VERKOSTON KOKONAISUUS

Ennaltaehkäisy ja
varhainen
tuki

Vaativa
konsultaatio

VIP-koulutus ja
monialainen
kohtaamis- ja
kehittämistoiminta
Yliopisto- ja muu
tutkimusyhteistyö

Vaativa konsultaatio

eli vaatu-toimijoiden yhdessä tuottama
vaativan erityisen tuen konsultaatiopalvelu

• Elmeri-koulujen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, sairaalaopetuksen, ja Valtion
koulukotikoulun yhdessä tuottama moniammatillinen konsultaatiopalvelu
varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestämisen tueksi erityisen
vaativissa oppimisen ja koulunkäynnin tilanteissa.
• Tarvittaessa konsultaatioon yhdistetään myös Osaamis- ja tukikeskus (OT)sekä muita ammattilaispalveluita.
• Maakunnallinen tai Erva-aluetaso
Vaativa konsultaatio VIP-verkoston sivuilla: https://vip-verkosto.fi/vaativa-konsultaatio/

Vaatu-toimijat

Sairaalaopetus,
kunnallinen
erityisopetus

Elmeri-koulut

Valtion
koulukodit

Oppimis- ja
ohjauskeskus
Valteri

Katso vaatu-toimijoiden esittelyvideot VIP-verkoston nettisivuilta:
https://vip-verkosto.fi/vaativa-konsultaatio/vaatu-toimijat/

Inkluusion vahvistaminen oikea-aikaisella tuella
Koulun ja kunnan taso

Yleinen konsultaatio

- Oppimisen ja koulunkäynnin tuki; yleinen, tehostettu ja erityinen tuki
Useimmiten lähipalveluiden
tuki riittää vahvistamaan
lasten ja nuorten kasvua,
kehitystä, oppimista ja
koulupolun onnistumista.

- Oppilas ja opiskeluhuolto: yhteisöllinen opiskeluhuolto
/monialainen asiantuntijaryhmä
Sosiaali- ja terveyspalvelut
(perhekeskukset ja erikoissairaanhoito)

Maakunnallinen tai Erva-aluetaso
Vaativa konsultaatio

- Oppimisen ja koulunkäynnin tuki;
useimmiten erityisen tuen taso
- Oppilas ja opiskeluhuolto:
monialainen asiantuntijaryhmä

Vaativaa konsultaatiota voidaan
hyödyntää, kun lähipalveluiden
moniammatillisen tuen muodot ovat
jo käytössä ja silti lapsen tai nuoren
tuen tarve jatkuu.

- Vaatu-toimijat
- Sote-keskukset

- Erikoissairaanhoito
- OT

Vaativan konsultaation
ensisijaisena tarkoituksena
on löytää yhdessä
lähitoimijoiden kanssa
ratkaisuja lapsen ja nuoren
omaan ympäristöön sekä
vahvistaa paikallista
pedagogista tukea ja
monialaista
verkostoyhteistyötä.

VAATIVAN KONSULTAATION TEEMOJA
Vaatu-toimijoilla on kokemusta ja monialaista osaamista vaativan erityisen tuen lasten ja
nuorten opetuksen ja kuntoutuksen järjestämisestä. Keskeisiä teemoja, joissa vaatutoimijat voivat olla mukana vaativan erityisen tuen oppilaiden tuen suunnittelemisessa ja
tukemisessa ovat esim.















Monitarpeisuus, kehityshäiriöt ja kehitysvammaisuus
Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
Neurokirjo
Haastava käyttäytyminen ja aggressiivisuus
Psyykkinen oireilu (sisään- ja ulospäin)
Somaattiset sairaudet
Kouluakäymättömyys
Sijaishuolto
Päihdeongelmat
Nuorisorikollisuus
Laaja-alaiset oppimisvaikeudet
Kielelliset erityisvaikeudet
Kommunikointi ja vuorovaikutus
Näkö-, kuulo- ja liikuntavammat liitännäisineen

VIP OYS-alueen vaatu-toimijat
Elmeri-koulut:
Myllärin koulu Rovaniemi,
Tiernan koulun Leinonpuiston yksikön Kasarmintien
toimintapaikka Oulu
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä Oulu

Sairaalaopetus:
Rovaniemen sairaalakoulu,
Tiernan koulun sairaalakoulun yksikkö Oulu,
Mariankadun koulu Kokkola,
Kajaanin sairaalakoulu
Valtion koulukodit: Limingan koulutuskeskus
Kunnallinen erityisopetus

VIP OYS-alue
 731 869 asukasta
 4 maakuntaa,
 67 kuntaa

Vaatu-toimijoiden yhteyshenkilöt
VIP OYS-alueella
Elmeri-koulut
• Alaraatikka Juha, erityisluokanopettaja (Myllärin koulu, Rovaniemi)
• Minna Mursu, erityisluokanopettaja (Myllärin koulu, Rovaniemi)
Sairaalaopetus ja kunnallinen erityisopetus
• Hiltunen Tarja, konsultoiva erityisopettaja (Tiernan koulu, Oulu)
• Karhulahti Pia, konsultoiva erityisopettaja (Tiernan koulu, Oulu)
• Mäkelä Karita, erityisluokanopettaja ja apulaisrehtori (Mariankadun koulu, Kokkola)
• Heikkinen Eija, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, Kajaani
• Seppänen Maare, erityisluokanopettaja, sairaalaopetus, Kajaani

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
• Kemppainen Anuliisa, ohjaava perhetyön asiantuntija
• Laiho Maria, ohjaava opettaja
Valtion koulukodit
• Mustonen Terhi, erityisluokanopettaja (Valtion koulukodit, Liminka)
• Reinikainen Katja, sosiaalityöntekijä (Valtion koulukodit, Liminka)

VIP OYS-alue

VAATIVA KONSULTAATIO
Kehittämisen kohteita

Ohjaus- ja
palveluverkostojen
yhteistyön kehittäminen ja
vahvistaminen
Palveluihin ohjautuminen
ja alueellinen
yhdenvertaisuus
Vaativan konsultaation
palvelujen kehittäminen ja
yhtenäistäminen

VIP OYS-alue

Vaativaan konsultaatioon ohjautuminen
Vaativan konsultaation
esittely, ohjeet ja
lomakkeet

VIP-verkoston
nettisivuilla:

VIP OYS-alue

Huom! Nettisivut täydentyvät
syyslukukauden 2020 aikana.

Vaativa konsultaatio

Onko paikallinen tuki ja lähipalvelut käytössä?
Mitä on tehty ennen
yhteydenottoa?

Vaativan
konsultaation
tarkoituksena on
vahvistaa paikallista
pedagogista tukea ja
monialaista
verkostoyhteistyötä
ja löytää ratkaisuja
yhdessä
lähitoimijoiden
kanssa.

• Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
• Opiskeluhuollon palvelut
• Sote-palvelut

Miten otetaan
yhteyttä vaatutoimijoihin?

Yhteydenottolomake
 Ammattilaisille

Tieto ohjautuu oman
alueen vaatutoimijoille

VAATIVA KONSULTAATIO
Arviointi, konsultaatio/ohjaus ja palvelut
Tarvittaessa tarkempi kartoitus:
(Huoltajan / huoltajan edustajan lupa ja esitiedot)

Yhteinen käsittely
Vaatu-toimijoiden
kokoontumiset ja
yhteistyö
OT

 konsultaation
suunnitelmat
 toteutus
 seuranta

JATKON ASKELIA…
 Vaatu-toimijoiden verkostoituminen ja yhteinen kehittämistyö
jatkuu syyslukukauden 2020 aikana
 Vaativan konsultaation aloittaminen alueellamme keväällä 2021
 Jatkon tiedot täydentyvät VIP-verkoston nettisivuille:
https://vip-verkosto.fi/vaativa-konsultaatio/

Yhteisellä tiellä,
yhdessä vahvempana.
Lämmin kiitos osallistumisesta,
ollaan yhteydessä!
VIP OYS-alueen vaatu-toimijat

