


Ohjelma 15.9.2022
11.00 VIP-verkoston tarjoama lounas klo 11–12

12.00 Tervetuloa verkostoitumaan!

Raija Kattilakoski, VIP-alueryhmän puheenjohtaja ja Katri Rinne, VIP-alueyhdyshenkilö

12.15 Oikeus oppia -tuen työryhmän ajankohtaiset terveiset Erja Vitikka, opetusneuvos, OKM 

Mitä on vaativa konsultaatio? KYS-alueen vaatu-toimijat 

Kolmannen sektorin tuki

Kuurojen liitto ja Autismiliitto

VIP-hankkeiden tavoitteiden ja etenemissuunnitelmien esittely

Rautalampi ja Kuopio

OT-hanke

14.30 Verkostoitumista ja palvelupolkujen selkeyttämistä yhdessä kahvittelun lomassa

15.45 Nostot ja päätössanat

16.00 Kiitos, turvallista kotimatkaa!



Oikeus oppia -tuen työryhmän ajankohtaiset terveiset

Erja Vitikka, opetusneuvos, OKM 

https://vimeo.com/745708967/dc168502a2

(Tallenne n. 20 min)

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

#oikeusoppia

https://vimeo.com/745708967/dc168502a2
https://okm.fi/laatuohjelmat


KYS-alueen vaatu-toimijat

Sanni Kiiskinen ja Jukka Rissanen, konsultoivat erityisopettajat, sairaalaopetus, Kuopio

KYS-alueen vaatu-toimijoiden operatiivisen ryhmän jäsenet

Mitä on vaativa konsultaatio? 



Tukea kuulovammaisille ja viittomakielisille lapsille

Juha Oksanen, Kuurojen liitto 

Katriina Siiskonen, Autismiliitto

Kolmannen sektorin tuki
Järjestöt ja liitot esittäytyvät



”Opitaan yhdessä, vaikutetaan varhain!”
Erityisopettaja Aino-Kaisa Blå ja rehtori Mervi Pulkkinen, 
Matti Lohen koulu Rautalampi

VIP Pohjois-Savo inklusiivisissa toimintaympäristöissä 
2022-2023
Laura Sirviö Kuopio 
Päivi Maaranen Siilinjärvi 
Minna Selkomaa Varkaus 
Susanna Kartimo-Kröger Iisalmi 

VIP-hankkeiden tavoitteiden ja 
etenemissuunnitelmien esittely

VIP-hankkeet / KYS

Muurame, Raija Kattilakoski

Liperi, Mari Nukarinen

Mikkeli (Etelä-Savo) Annika Liekkilä-
Lampinen

Rautalampi, Aino-Kaisa Blå

Kuopio (Pohjois-Savo) Laura Sirviö



OT-hanke

Marjut Heiskanen
Projektikoordinaattori, sh, TtM
Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus 
(OT-hanke)
Kuopion yliopistollinen sairaala



Kahvitarjoilu klo 14.30 

Verkostoitumista ja palvelupolkujen 
selkiyttämistä ryhmissä





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. 



Teemaryhmät tiedottaa
Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret- teemaryhmä ja AVI
Webinaarit 5.9.2022 ja 26.9.2022 klo 14-16
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 

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus- teemaryhmä ja AVI

Webinaarin aiheena perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihe

Sijoitetut lapset- teemaryhmä
Järjestää alaseminaarin sijoitettujen lasten koulunkäyntiin liittyen 
valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä 4.-5.10 2022 ( 5.10. 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/
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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!



Seuraava KYS-alueen 
VIPU-tapaaminen 

järjestetään etänä 
8.11.2022 

klo 12.15-15.15



Kiitos osallistumisestasi!
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