


Ohjelma 14.9.2022

11.00 VIP-verkoston tarjoama lounas klo 11–12
12.00 Tervetuloa verkostoitumaan!

Janne Ylinampa, VIP-alueryhmän puheenjohtaja ja Maria Laiho, VIP-alueyhdyshenkilö 
12.15 Oikeus oppia -tuen työryhmän ajankohtaiset terveiset

Erja Vitikka, opetusneuvos, OKM 
Mitä on vaativa konsultaatio? OYS-alueen vaatu-toimijat 
Anuliisa Kemppainen, OYS-alueen vaatu-toimijoiden operatiivisen ryhmän pj.
Kolmannen sektorin tuki 
Autismiliitto tukenasi! 
Lahja Leiviskä, järjestösuunnittelija ja Sari Valjakka, vaikuttamistoiminnan asiantuntija
Vanhempainliitto kodin ja koulun yhteistyön rakentajana 
Sari Haapakangas, KT erityiskasvatuksen asiantuntija ja Aslak Rantakokko, yhdenvertaisuusasiantuntija
Sitouttava kouluyhteisötyö, SKY-hanke, Lapin alueen pilotti
Tiina Yrjänheikki, projektipäällikkö, Rovaniemen kaupunki/ Lapin yliopiston harjoittelukoulu
VIP-hankkeet - Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen 
kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä

14.30 Verkostoitumista ja palvelupolkujen selkeyttämistä yhdessä 
15.30 Nostot työryhmiltä

Janne Ylinampa ja Maria Laiho
16.00 Kiitos, turvallista kotimatkaa!



OYS-alueen VIP-alueryhmän toiminnan 
tavoitteita kaudella 2021-2022:

Monialaisten yhteistyö- ja 
toimintamallien 

vahvistaminen alueella ja 
kunnissa

Vaativan erityisen tuen 
osaamisen, toimintakulttuurin ja 

johtamisen vahvistaminen 
kunnissa, varhaiskasvatuksessa 

ja kouluissa

Yhteistyö tutkimuksen ja 
korkeakoulujen kanssa

Palvelut helposti ja selkeästi oppilaan ja lähitoimijoiden saatavilla



Oikeus oppia -tuen työryhmän ajankohtaiset terveiset

Erja Vitikka, opetusneuvos, OKM 

(Tallenne n. 20 min)

Oikeus oppia –kehittämisohjelma: https://okm.fi/laatuohjelmat

#oikeisoppia

https://okm.fi/laatuohjelmat


OYS-alueen vaatu-toimijat

Anuliisa Kemppainen, OYS-alueen vaatu-toimijoiden operatiivisen ryhmän pj.

Mitä on vaativa konsultaatio? 



Kolmannen sektorin tuki
Järjestöt ja liitot esittäytyvät

Autismiliitto tukenasi!

Lahja Leiviskä, järjestösuunnittelija

Sari Valjakka, vaikuttamistoiminnan asiantuntija

Vanhempainliitto kodin ja koulun yhteistyön rakentajana

Sari Haapakangas, KT erityiskasvatuksen asiantuntija

Aslak Rantakokko, yhdenvertaisuusasiantuntija



Sitouttava kouluyhteisötyö

SKY-hanke, Lapin alueen pilotti

Tiina Yrjänheikki, projektipäällikkö, Rovaniemen 
kaupunki/Lapin yliopiston harjoittelukoulu



Hakijaorganisaatio Hankkeen nimi Koordinaattori/

yhteyshenkilö

Nettisivut/lisätietoa

Kajaanin kaupunki + Kainuun

muut kunnat

TOKI (tuki, osaaminen, kehittäminen ja 

inkluusio)

Niina Lanko ja Päivi Härkönen Lisätietoa: Päivi Härkönen

hankekoordinaattori

paivi.m.harkonen@edukajaani.fi
+358 40 355 1504

Rovaniemen kaupunki + co Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien 

toimintamallien ja varhaisen tuen 

kehittäminen inklusiivisissa

toimintaympäristöissä

Yhteyshenkilö: Mervi Johansson 

Koordinaattorin hakuprosessi kesken

Lisätietoa: mervi.johansson@rovaniemi.fi

Perhon kunta +Veteli, 

Kaustinen, Kannus, Toholampi 

ja Lestijärvi

Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien 

toimintamallien ja varhaisen tuen 

kehittäminen inklusiivisissa

toimintaympäristöissä

Anni Riihimäki , sivistysjohtaja Perho Lisätietoa: anni.riihimaki@perho.com

Iin kunta + Simo ja Vaala Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien 

toimintamallien ja varhaisen tuen 

kehittäminen inklusiivisissa

toimintaympäristöissä

Yhteyshenkilö: Taisto Soininen, rehtori, 

Valtarin koulu, Ii

Lisätietoa: taisto.soininen@ii.fi

Ylivieskan kaupunki + Ylivieska, 

Alavieska, Oulainen, Sievi, 

Haapavesi ja Nivala

Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien 

toimintamallien ja varhaisen tuen 

kehittäminen inklusiivisissa

toimintaympäristöissä

Yhteyshenkilö: Riitta Niku,

hankekoordinaattori

riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

044 465 2201

https://www.ppkyo.fi/fi/vaativan-erityisen-

tuen-ennaltaehkaisevien-toimintamallien-

ja-varhaisen-tuen-kehittaminen-

inklusiivisissa-toimintaymparistoissa/

Myönnetyt avustukset: Vaativa erityinen tuki ja VIP-verkosto /OYS
• Hankkeissa mukana koko maakunta (Kainuu) tai kuntaryppäitä 
• Rahoituksen käyttöaika vuoden 2023 loppuun asti

mailto:paivi.m.harkonen@edukajaani.fi
mailto:mervi.johansson@rovaniemi.fi
mailto:anni.riihimaki@perho.com
mailto:taisto.soininen@ii.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/vaativan-erityisen-tuen-ennaltaehkaisevien-toimintamallien-ja-varhaisen-tuen-kehittaminen-inklusiivisissa-toimintaymparistoissa/




Ohjeet pienryhmätyöskentelyyn:
• Jakaannutaan ryhmiin, jossa on eri kuntien edustajia 

• Esittele aluksi itsesi ryhmälle lyhyesti kuvan avulla (alueesi, 
työnkuvasi, mihin sijoitut kuvan palveluissa?)

Työskentelyn tukena ryhmissä on kuva: Lasten ja nuorten monialaiset palvelut 

1. Tutustukaa vaativan tuen oppilaaseen (caset jaetaan ryhmille)

2. Jakakaa ryhmässä oman kunnan/alueen toimintamalleja ja käytänteitä 

(Esim. Miten kunnassanne toimitaan tämän tyyppisen oppilaan osalta? Missä 

opetus järjestetään? Keneen ollaan yhteydessä? Monialainen yhteistyö? jne.)

3. Millainen olisi ideaali tilanne? Jos olisit oppilaan vanhempi / huoltaja, miten 

toivoisit, että koulupolku etenisi / järjestyisi? 

4. Miten monialaisia verkostoja voisi jatkossa vielä vahvemmin hyödyntää? 

Valmistautukaa lopuksi esittämään tiivis nosto ryhmän keskusteluista 

liittyen verkostojen toimintaan ja yhteistyöhön jatkossa. 



Miten monialaisia verkostoja voisi jatkossa vielä vahvemmin hyödyntää? 

 Paikallisen monialaisen työryhmän (koti, koulu ja sote) tulisi kokoontua jo varhaisessa vaiheessa pohtimaan 
oppilaan asiaan. Kodin näkökulmaa ja huomiointia riittävin tukitoimin ei saa unohtaa. Monialaisen verkoston 
tulee kuulla myös oppilasta itseään. 

 Eri toimijoiden tulisi paremmin tuntea toistensa toimintaa.

 Paikallisissa verkostoissa tulisi huolehtia monialaisesta tiedonsiirrosta, yhteisestä ymmärryksestä ja 
toimintamalleista. 

 Yhdessä sovittuja asioita on hyvä kirjata ylös ja seurata niiden toteutumista säännöllisesti. Kun asiat 
on kirjattu selkeästi, ne ovat myös uusien työntekijöiden saatavilla. Ei voida kuitenkaan luottaa 
siihen, että kaikki toimijat automaattisesti tietävät sovittuja asioita. Esimerkiksi sovittuja 
toimintamalleja tulee kerrata säännöllisesti. 

 Lain määräämien monialaisten tukitoimien, kuten yksilökohtaisen ja yhteisöllisen oppilashuollon, 
toteutumisesta tulee huolehtia. 

 Monialaisesti oppilaan haasteiden taustalla olevien juurisyiden kartoittaminen. 

Ryhmäkeskustelujen koontia:
OYS / Lappi



Ajankohtaista VIP-verkostossa  

Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän ja AVIn yhteistyönä järjestämät 
webinaarit syyskuussa:

• ma 5.9.2022 klo 14-16: Ryhmänhallintataidot kouluissa ja varhaiskasvatuksessa opettajien ja 
muun henkilöstön tukena (Ehtinyt jo olla.)

• ma 26.9.2022 klo 14-16: Joustavasti tehostuvan tuen ketjun johtaminen: mistä joustavasti 
tehostuvan tuen vaikuttavat elementit rakentuvat? (kohderyhmä opetuksen ja 
varhaiskasvatuksen järjestäjien, koulujen ja opiskeluhuollon sekä varhaiskasvatuksen johto ja 
suunnittelijat). Lue lisää ja ilmoittaudu: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1049218. 
(Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2022 klo 11.)

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus –teemaryhmän ja avin webinaareille jatkoa; aiheena 
perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihe (ajankohta tarkentuu myöhemmin)

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

https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1049218


Lapin yliopiston Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutuskeskuksen järjestämä 
verkkokoulutuskokonaisuus (10 op)

• Pääset tutustumaan neljään kansalliseen Vaatu-toimijaan ja kansallisen kehittämisen 
keskeisiin teemoihin. Verkkokoulutuskokonaisuus on Opetushallituksen rahoittama, ja 
osallistujille maksuton. https://vip-verkosto.fi/tiedoksi-lapin-yliopiston-maksuton-
verkkokoulutuskokonaisuus-moninainen-koulu-vaativimmat-oppilaat-kaikille-yhteisessa-
koulussa/

Turun yliopiston tiedekuntien yhteistyöalusta Sote-akatemia saattaa koulutuksen kautta 
yhteen eri tieteenalojen edustajat ja yliopiston ulkopuoliset toimijat.

• Sote-akatemian koulutukset kohdentuvat sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatus- ja 
opetuspalveluissa ja niiden yhdyspinnoilla tarvittavaan monialaiseen osaamiseen. Lue 
lisää: https://sites.utu.fi/sote/
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Tiedoksi: 

https://vip-verkosto.fi/tiedoksi-lapin-yliopiston-maksuton-verkkokoulutuskokonaisuus-moninainen-koulu-vaativimmat-oppilaat-kaikille-yhteisessa-koulussa/
https://sites.utu.fi/sote/


Seuraava OYS-alueen 

VIPU-tapaaminen 

järjestetään etänä 

ti 22.11.2022 

klo 12.15-15.15
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VIP-verkoston tutkijakollegiumin webinaarit.
Alustavat teemat:

1.11. klo 14-16. Käsitteitä ja teoriaa – inkluusio ja vaativa tuki
7.11. klo 14-16. Yhteistyö ja vuorovaikutus

Ti 15.11. Klo 14-16. Autismikirjo ja neuropsykiatriset häiriöt

Oikeus oppia –webinaari 10.11

VIP-päätösseminaari/webinaari 7.12.
(kaikille VIP-verkoston toimijoille) 

Huom! Muuttunut aika!



Työniloa syksyyn!

15.9.2022 18

Jaa yhteisössäsi, kunnassasi tai alueellasi kehitetty käytänne

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


Kiitos osallistumisestasi!

Tack för att du deltog!


