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Webinaarit:
Inkluusion johtamisen haasteet ja 
onnistumiset  vaativan erityisen tuen 
järjestämisessä varhaiskasvatuksessa ja 
perusopetuksessa



Näkökulmina

Vaativaa erityistä tukea 
tarvitsevat lapset ja nuoret
• kehitysvammaiset
• toiminta-alueittain opiskelevat
• osa autismikirjon oppilaista 
• psyykkisesti oireilevat lapset

- varhaiskasvatus
- perusopetus
- hyvinvoinnin tuki
- yhteistyö kotien kanssa
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Inklusiivinen toiminta ja 
toimintaympäristö

Henkilöstön 
osaaminen ja 

yhteistyö

Oppimisen ja 
hyvinvoinnin tuki  

Yhteistyö kotien 
kanssa
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Tavoitteena
-Inklusiivisen ja ennakoivan johtamisen tukeminen vaativaa 
erityistä tukea antavissa organisaatioissa tietoa ja osaamista 
lisäämällä. 
-Erilaisten inkluusiota ja sosiaalista liittymistä ja osallisuutta 
tukevien toimintamallien esittely
-Alueellisten toimijoiden yhteen saattaminen ja 
yhteistyörakenteiden alueellinen vahvistaminen

Kohderyhmänä
-varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lasten ja perheiden 
tukipalvelujen johtamistehtävissä työskentelevät henkilöt

Sisältönä
-Vaativan erityisen tuen inklusiivisen toiminnan rakenteiden 
ja onnistuneiden toimintamallien (ja epäonnistuneidenkin) 
esittely. Sähköiset linkit ja kirjallisuusvinkit. 
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Webinaarit toteutetaan yhteistyössä AVIn kanssa

25.10.22. 
• Inkluusion teoreettinen viitekehys vaativan erityisen 

tuen näkökulmasta

• Hallinnolliset rakenteet inkluusiota estämässä / 
edistämässä

30.11.
• Inkluusion johtamisen haasteet ja onnistumiset vaativan 

erityisen tuen järjestämisessä varhaiskasvatuksessa

• Inkluusion johtamisen haasteet ja onnistumiset vaativan 
erityisen tuen järjestämisessä perusopetuksessa
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Hyvää syksyä ja voimia vaativan erityisen 
tuen työhön!

Med önskan om en fin höst och givande
arbete med krävande särskilt stöd!



Ohjelma 13.9.2022 Program

11.00 VIP-verkoston tarjoama lounas klo 11–12 / VIP-nätverket bjuder på lunch kl. 11-12

12.00 Tervetuloa verkostoitumaan! Välkommen att nätverka!

Anne Suomala, VIP-alueryhmän puheenjohtaja / ordförande för VIP-områdesgruppen &

Josefin Svedin & Taru Antila, VIP-alueyhdyshenkilö /VIP-kontaktpersoner

12.15 Oikeus oppia -tuen työryhmän ajankohtaiset terveiset

Utbildning för alla- arbetsgruppen för stöd framför aktuella hälsningar

Erja Vitikka, opetusneuvos, OKM / undervisningsråd / UKM

Mitä on vaativa konsultaatio? Vad är krävande konsultation? 

HYKS-alueen vaatu-toimijat / HUCS-områdets aktörer för krävande konsultation

Kolmannen sektorin tuki / Stöd från tredje sektorn

Järjestöt ja liitot esittäytyvät / Organisationer och föreningar presenterar sin verksamhet



Ohjelma 13.9.2022 Program

VIP-hankkeiden tavoitteiden ja etenemissuunnitelmien esittely / VIP-

projektens mål och arbetsplaner
Porvoon hanke ja Lohjan hanke / Borgås projekt & Lojos projekt

Sitouttava kouluyhteisötyö (SKY) Vantaa / Engagerande arbete i 

skolgemenskapen (SKY) / Vanda

Projektiasiantuntija/hankekoordinaattori, Tiina Kulju-Palo, projektsakkunnig / 

projektkoordinator

14.30 Verkostoitumista ja palvelupolkujen selkeyttämistä yhdessä kahvittelun 

lomassa / Nätverkande och tydliggörande av servicestigar och fika vid sidan

om arbete

15.45 Nostot ja päätössanat alueyhdyshenkilöt / Sammanfattning och

avslutningsord, Josefin Svedin & Taru Antila

16.15 Kiitos, turvallista kotimatkaa! Tack och trevlig hemresa!



Oikeus oppia -tuen työryhmän ajankohtaiset terveiset

Hälsningar från arbetsgruppen för Utbildning för alla

Erja Vitikka, opetusneuvos, OKM / undervisningsråd, UKM

(Tallenne / inspelning 20 min)

Oikeus oppia –kehittämisohjelma: https://okm.fi/laatuohjelmat
Utbildning för alla- utvecklingsprogrammet: https://okm.fi/sv/kvalitetsprogram

#oikeusoppia

https://okm.fi/laatuohjelmat
https://okm.fi/sv/kvalitetsprogram




De sektorsövergripande tjänsterna för barn och unga

Specialupptagnings-
områden/ 

samarbetsområden

Gemensam elevvård

Tjänster i enlighet med socialvårdslagen (t.ex. familjerådgivning och familjearbete)

Specialsjukvård

Funktionshinderservice

Koordinerande personal inom specialundervisning och stöd för lärande och skolgång, konsultativa
speciallärare

Stöd för lärande och skolgång

Primärvård (t.ex. barnrådgivning, sjukvård, terapier) 

Konsultation och tjänster inom sjukhusundervisningen, i 
undervisning enligt verksamhetsområde, statens skolhem och
Valteri center för lärande och kompetens

Individuell elevvård
Elevvårdens tjänster (skol- och elevhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster, sektorsövergripande
expertgrupp)
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Välfärds-
områdetKommunen

Andra aktörer, t.ex. tredje sekorn, ungdomstjänster, Brottspåföljdsmyndigheten

Den mest krävande
specialsakkunska-
pen inom social-
och hälsovården

Krävande
specialsakkunskap i 

förskola och
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Krävande stödFörebyggande och tidigt stöd

https://vip-verkosto.fi/sv/vaatu-och-kravande-konsultation/
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/osaamis-ja-tukikeskukset


Ohjeet pienryhmätyöskentelyyn:
Instruktioner till smågruppsarbete:

Työskentelyn tukena ryhmissä on kuva: Lasten ja nuorten monialaiset palvelut
Använd bilden på sektorsövergripande stöd för barn och unga som stöd för diskussionerna

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. 

1. Bekanta er med eleven i behov av krävande särskilt
stöd)

2. Dela med dig av din kommuns / områdes
verksamhetsmodeller och praxis. (Exempelvis: Hur
jobbar ni i kommunen med en sådan elev?) Var ordnas
undervisningen? Vem har ni kontakt med? 
Sektorsövergripande samarbete ? 

3. Hur ser idealsituationen ut? Hur skulle du som elevens
förälder / vårdnadshavare önska att lärstigen skulle
ordnas / framskrida? 

4. Hur skulle sektorsövergripande nätverk ännu bättre
kunna utnyttjas? Förbered er avslutningsvis på att
kort berätta om gruppens diskussioner om
nätverksarbete och samarbete i framtiden.



Ohjeet pienryhmätyöskentelyyn:
Instruktioner till smågruppsarbete:

• Jakaannutaan ryhmiin, jossa on eri kuntien edustajia 

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

• Vi delar upp oss i grupper med representanter från olika
kommuner

• Börja med att presentera dig för gruppen med hjälp av bilden: 
(ditt område, din arbetsbild, var ditt arbete placeras på
servicestigen)



Kahvitarjoilu klo 14.45
Kaffe kl. 14.45

Verkostoitumista ja palvelupolkujen 
selkiyttämistä ryhmissä



Tiedoksi / Som information

• Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän ja avin webinaari 26.9.2022 klo 
14-16 . Kohderyhmä opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien, koulujen ja 
opiskeluhuollon sekä varhaiskasvatuksen johto ja suunnittelijat.
Ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1049218. (päättyy 23.9.2022 klo 
11.)

• Webbinarium: Barn och unga som reagerar med beteende 28.11.2022 kl. 14-16

• 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
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VIP-verkoston tutkijakollegiumin webinaarit.
Webbinarier av VIP-nätverkets forskarkollegium

Alustavat teemat / preliminära teman:
1.11. klo 14-16. Käsitteitä ja teoriaa – inkluusio ja vaativa tuki

Begrepp och teori – inklusion och krävande stöd

7.11. klo 14-16. Yhteistyö ja vuorovaikutus
Samarbete och kommunikation

15.11. Klo 14-16. Autismikirjo ja neuropsykiatriset häiriöt
Autismspektrum och neurospykiatriska störningar

Oikeus oppia –webinaari 10.11.
Utbildning för alla-webbinariet 10.11

VIP-päätösseminaari/webinaari 7.12.
VIP-avslutningssemniarium / webbinarium 7.12

(kaikille VIP-verkoston toimijoille / för alla aktörer inom VIP-
nätverket)



Seuraava HYKS/HUCS-
alueen VIPU-
tapaaminen 

järjestetään etänä
23.11.2022

klo 12.15-15.30

HUCS-områdets följande
VIPU-träff ordnas på

distans
23.11.2022

Kl. 12.15-15.30



Kiitos osallistumisestasi!

Tack för att du deltog! Vi ses
i november!
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