


Ohjelma / Program

Tervetuloa! Välkommen!

Sote-uudistus etenee – opiskeluhuollon muuttuva lainsäädäntö 
Sote-reformen framskrider –lagförändringar inom elevvården 
Marke Hietanen-Peltola (ylilääkäri, THL / överläkare, Institutet för hälsa och välfärd)

Yhdessä! Näkökulmia yhteisölliseen hyvinvointityöhön/ 
Tillsammans! Synvinklar på gemenskapsfrämjande välbefinnandearbete 
Kristiina Laitinen (opetusneuvos, Opetushallitus / undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen)
Christine Söderek (opetusneuvos, Opetushallitus / undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen)

Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen teemaryhmä 
Temagruppspresentation: Undervisning enligt verksamhetsområde
Pirjo Koivula (opetusneuvos, Opetushallitus / undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen)
Lauri Räty (erityisluokanopettaja, Jyväskylä / specialklasslärare, Jyväskylä)
Päivi Lång (ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri / handledande lärare, Valteri center för lärande och
kompetens)



Ohjelma / Program

Maaliskuun VIPU-tilaisuuksissa esitettyjen VIP-verkoston vakiinnuttamisehdotusten koonnin 
esittely
Sammanfattning av VIPU-kontaktpersonernas etableringsförslag från träffen mars 
Merja Mannerkoski (erityisasiantuntija, Opetushallitus)
Terhi Ojala (hanke- ja koulutuspäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri)

Rahoitetut ”VIP-hankkeet”: yhteenveto, kehittämiskohteet, ohjeistus
Finansierade ”VIP-projekt”: Sammanfattning, utvecklingsområden och instruktioner
Pirjo Koivula (opetusneuvos, Opetushallitus)
Merja Mannerkoski (erityisasiantuntija, Opetushallitus)
Maj-Len Engelholm (undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen)

Tilaisuuden päätössanat
Avslutningsord



Tiedoksi:

• Alueryhmillä VIPU-yhdyshenkilöiden yhteystiedot 
(luvan antaneilta)

• VIPU-yhdyshenkilöille järjestetty keskustelutilaisuudet mm. 
VIPU-tehtävästä ja ajankohtaisista mietityttävistä aiheista 
(viikolla 17)

• Jaa yhteisössäsi, kunnassasi tai alueellasi kehitetty käytänne
• Vaativa konsultaatio –palvelun pilotointi aloitettu
• Seuraavat VIPU-tapaamiset järjestetään syyskuussa livenä 

maakunnittain

https://vip-verkosto.fi/vipu-ja-kuntayhteistyo/jaa-kaytanne/


• Områdesgrupperna har fått tillgång till VIPU-
kontaktpersonernas kontaktuppgifter (gäller dem som gett sitt tillstånd)

• För VIPU-kontaktpersonerna ordnades under v. 17 diskussionstillfällen om
bl.a. VIPU-uppgiften och andra aktuella frågor

• Kom ihåg att dela med dej av god praxis som ni utvecklat i din kommun
eller ditt område här

• Krävande konsultationstjänsten har inlett sitt arbete
• Följande VIPU-träffar ordnas live i september (landskap)

Som information:

https://vip-verkosto.fi/vipu-ja-kuntayhteistyo/jaa-kaytanne/


Ohjelma, aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.
Program, tidpunkt och plats specificerar vi senare.

OYS
- Yhdistetty: Pohjois-Pohjanmaa, 
Keski-Pohjanmaa ja Kainuu ti 6.9.
- Lappi ke 14.9.

KYS
- Keski-Suomi ti 13.9.
- Pohjois-Savo to 15.9.
- Pohjois-Karjala ke 21.9.
- Yhdistetty: Etelä-Savo, Etelä-Karjala 
ja Kymenlaakso ti 27.9.

TAYS
- Pirkanmaa ke 14.9.
- Etelä-Pohjanmaa ti 27.9.
- Kanta-Häme ti 4.10.

Seuraavat VIPU-tapaamiset järjestetään 
syys-lokakuussa maakunnittain 

livetapaamisina:



Ohjelma, aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.
Program, tidpunkt och plats specificerar vi senare.

TYKS/ÅUCS
- Satakunta ke 7.9.
- Varsinais-Suomi/Egentliga Finland to 15.9.
- Pohjanmaa/Österbotten to 22.9.

HYKS/ÅUCS
- Uusimaa/Nyland ti 13.9.
- Päijät-Häme to 15.9.
- Yhdistetty: Etelä-Karjala, 
Kymenlaakso ja Etelä-Savo ti 27.9.

Följande VIPU-kontaktpersonsträff
ordnas landskapsvis i september/oktober:



Alustavaa tietoa syksyn 2022 tapahtumista

• Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän ja aluehallintoviraston yhteiset webinaarit
5.9.2022 klo 14-16 ja 26.9.2022 klo 14-16

• Sijoitetut lapset -teemaryhmä mukana järjestämässä alaseminaaria sijoitettujen lasten koulunkäynnistä 
Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä (4.-5.10.2022) 5.10.2022 iltapäivällä

• Tulossa jatkoa myös Toiminta-alueittain järjestettävä opetus -teemaryhmän yhteistyöwebinaareille
aluehallintoviraston kanssa; aiheena perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihe (ajankohta tarkentuu 
myöhemmin)

• VIP-verkoston tutkijakollegiumin järjestämät webinaarit. Ajankohtaista tutkimusperustaista tietoa, 
alustavina teemoina:
o Ti 1.11. klo 14-16. Käsitteitä ja teoriaa – inkluusio ja vaativa tuki
o Ma 7.11. klo 14-16. Vuorovaikutus ja yhteistyö
o Ti 15.11. Klo 14-16. Autismikirjo ja nepsy.

• Muut VIPU-tapaamiset: marraskuu 2022 (päivämäärät tarkentuvat syyslukukauden alkuun mennessä)

• Valtakunnallinen VIP-päätösseminaari (webinaari) joulukuun 2022 alussa (kaikille VIP-verkoston toimijoille)
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• Barn och unga som reagerar med beteende: Temagruppens och RFV:s gemensamma webbinarier 5.9.2022 & 
26.9.2022 kl. 14-16

• Barn som placerats: Temagruppen är medarrangör i seminariet om skolgången för barn som placerats under Nationella
barnskyddsdagarna (4.-5.10.2022) 5.10.2022 på eftermiddagen

• På kommande: fortsättning på Undervisning enligt verksamhetsområde: Temagruppen ordnar en fortsättning på sam-
arbetswebbinariet med RFV: temat är övergången från grundskola till andra stadiet (datum klarnar senare)

• Webbinarier som ordnas av VIP-nätverkets forskarkollegium. Aktuell forskningsbaserad kunskap med preliminära
teman:

• Ti 1.11 kl. 14-16 Begrepp och teori – inklusion och krävande stöd
• Må 7.11 kl. 14-16 Växelverkan och samarbete
• Ti 15.11 kl. 14-16 Autismspektrum och nepsy

• Övriga VIPU-träffar: november 2022 (datum klarnar i början av höstterminen)

• Nationellt VIP-avslutningsseminarium i början av december 2022 (för alla aktörer inom VIP-nätverket)
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Preliminär information om höstens evenemang



Kiitos osallistumisestasi ja rentouttavaa ja 
antoisaa kesää!

Tack för att du deltog och med önskan om en 
avkopplande och solig sommar!
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