


Ohjelma 8.11.2022

12.15 Tervetuloa! Katri Rinne, VIP-yhdyshenkilö 

Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisy
ja niihin puuttuminen sekä sitouttava kouluyhteisötyö
Riina Länsikallio, erityisasiantuntija, OPH

13–14 Opiskeluhuoltopalvelujen OPA 2022 seurannan tuloksia
Perusopetuksen ja toisen asteen opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle tehty 
kansallinen kysely antaa tilannekuvan lukuvuodelta 2021–2022.
Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL

jaloittelutauko



Ohjelma 8.11.2022

14.10–14.30 Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa 2022 
Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki varhaiskasvatuksessa, tuen muodot ja
hallintopäätökset.
Opetusneuvokset Kati Costiander ja Kati Kaplin-Sainio

14.30–15.25 Verkostotyöskentely: 
VIPU-yhdyshenkilöiden keskinäistä reflektointia tehdystä työstä ja
tulevaisuuspohdintoja/jatkosuunnitelmat.

Kiitos, tapaamisiin päätösseminaarissa 7.12.
VIP-yhdyshenkilö Katri Rinne



Tiedoksi:

 Oikeus oppia - kehittämisryhmän raportti

 7.11 ja 15.11. Klo 14-16 tutkimuswebinaarit, ei ennakkoilmoittautumisia. Linjoille 
täältä

 Inkluusio koulun arjessa –podcast

 7.12. Tervetuloa VIP-verkoston päätösseminaariin joko etänä tai läsnä. Kutsut 
tulossa (ei tallennusta).
Tarvittaessa osallistumislinkin saat Maijalta (maija.komu@valteri.fi)

Nettisivut päivittyvät jatkuvasti

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164421
https://vip-tutkimuswebinaari.sourcehub.fi/#/page=1
https://open.spotify.com/show/02s5QqUh5TzLu5El0PFZku?si=28f95413907f45d7&nd=1


Ajankohtaista VIP-verkostossa, OPH:ssa ja OKM:ssä

• VIP-verkoston vakiinnuttaminen: 
• Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista on tullut ehdotus tiettyjen toimintojen 

nykyistä kevyemmälle toteutukselle vuonna 2023 virallisen toimintakauden 
päättyessä. Näitä järjestelyjä selvitellään parhaillaan.

• 2-3 alueellista Teams-tapaamista vuoden 2023 aikana
• VIP-alueryhmien tai vastaavien alueellisten ryhmien toiminnan toivotaan jatkuvan 

tulevaisuudessa alueellisesti vakiintuneena yhteistyönä, jossa mahdollista 
koordinoida alueellista kehittämistyötä. Alueellisten yhdyshenkilöiden merkitys 
tämän osalta on ollut esillä.

• OKM:n tai OPH:n tarvittavista toimista neuvotellaan; erillisrahoitukselle ei ole 
tulossa jatkoa.

• Valtionavustukset: 
• Hankkeet myönnetyillä rahoituksilla ovat pääosin käynnistyneet lukuvuoden 

alkaessa. Hankkeet esittäytyvät VIP-päätösseminaarissa postereilla (niin 
halutessaan).
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Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisy
ja niihin puuttuminen sekä sitouttava kouluyhteisötyö

Riina Länsikallio, erityisasiantuntija, OPH

Opiskeluhuoltopalvelujen OPA 2022 seurannan tuloksia
Perusopetuksen ja toisen asteen opiskeluhuoltopalvelujenhenkilöstölle 
tehty kansallinen kysely antaa tilannekuvan lukuvuodelta 2021–2022.

Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL

OPH:N ja THL:n terveisiä:



PALATAAN TAUOLTA KLO 14.10



Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa 2022 

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki varhaiskasvatuksessa, 
tuen muodot ja hallintopäätökset.

Opetusneuvokset Kati Costiander ja Kati Kaplin-Sainio



• Okm
• Oph
• THL
• Hankkeet, kolmas 

sektori ym.

AJANKOHTAINEN 
TIETO

• Kokemusten vaihto
• Alueen toimijoiden 

yhteistyö
• Vertaisuus 
• Oppiminen

VERKOSTOITUMINEN
• Miten verkostoa voi 

ylläpitää ja hyödyntää 
arjen toiminnoissa?

TULEVA TOIMINTA
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TAVOITTEET:
monialaisen yhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurin muutos, 

osaamisen vahvistaminen ja yhteistyö opettajankoulutuksen ja tutkimuksen kanssa



Verkostotyöskentely: 

VIPU-yhdyshenkilöiden keskinäistä reflektointia tehdystä työstä ja
tulevaisuuspohdintoja/jatkosuunnitelmat.

Verkostotyöskentely



Ohjeet pienryhmätyöskentelyyn:

• Jakaannutaan Teamsin pienryhmätiloihin 
• Valitkaa ryhmästä puheenjohtaja, joka ohjaa keskustelua 
• Valitkaa sihteeri, joka kirjaa työskentelyn tulokset Padlettiin
• Padlet: https://padlet.com/katririnne/fg6sq63gji7kuhqw

Antoisaa työskentelyä! Palataan yhteiseen koontiin päähuoneeseen klo 15.10.

https://padlet.com/katririnne/fg6sq63gji7kuhqw


Kiitos osallistumisestasi
ja yhteistyöstä!
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