


Ohjelma 22.11.2022

12.15 Tervetuloa! Maria Laiho, 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 22.11.2022

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 Maria Laiho



Tiedoksi:

 Oikeus oppia - kehittämisryhmän raportti

 Inkluusio koulun arjessa –podcast

 Tervetuloa VIP-verkoston päätösseminaariin 7.12.2022
o Voit tulla paikalle tai osallistua etänä. Huom! Tilaisuutta ei tallenneta.
o Tarvittaessa osallistumislinkin saat Maijalta (maija.komu@valteri.fi)

Nettisivut päivittyvät jatkuvasti

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


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

• VIP-verkoston vakiinnuttaminen:
• Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ehdotus kevyemmästä toteutuksesta vuonna 

2023, kun tämä kausi päättyy. 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. Hankkeilla mahdollisuus esittäytyä VIP-päätösseminaarissa postereilla.



Ajankohtaista VIP-verkostossa
Teemaryhmät

Sijoitetut lapset 

• Mukana 5.10.2022 
valtakunnallisilla 
lastensuojelupäivillä 
alaseminaarilla: Sijoitetun 
lapsen koulunkäynnin 
tukeminen

• Tulossa sähköinen opas 
sijoitetun lapsen 
koulunkäynnistä, joka 
julkaistaan loppuvuoden 
aikana.

Toiminta-alueittain 
järjestettävä opetus 
• Toteutunut webinaarisarja

nivelvaiheesta 
• Tulossa Selkokielinen 

sähköinen yleisopas 
koulunkäynnistä Suomessa 

• Oppaat päivitetään: Opin ja 
osaan. Toiminta-alueittain 
järjestettävä opetus 
perusopetuksessa + Kaikki 
oppii! Pidennetty 
oppivelvollisuus ja oppimisen 
mahdollisuudet

Käyttäytymisellään 
reagoivat lapset 
• Toteutuneet webinaarit

teemaryhmän ja AVIn
yhteistyönä 

• Tulossa opettajan opas: 
Tukea arkeen! – Keinoja 
lasten ja nuorten 
emotionaalisten, 
sosiaalisten ja 
käyttäytymisen taitojen 
tukemiseksi (julkaistaan 
ennen vuoden vaihdetta).



Toteutunut tutkimuswebinaarisarja

• 1.11. Käsitteitä ja teoriaa – inkluusio ja vaativa tuki
• 7.11. Vuorovaikutus ja yhteistyö
• 15.11. Autismikirjo ja neuropsykiatriset häiriöt

Ajankohtaista VIP-verkostossa



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

VIP-VERKOSTON TAVOITTEET:

• monialaisen yhteistyön kehittäminen 
• toimintakulttuurin muutos 
• osaamisen vahvistaminen ja yhteistyö 

opettajankoulutuksen ja tutkimuksen kanssa

Verkoston 
toimintaa 
kauden 
aikana ja 
jatkon 
ajatuksia



Miten VIPU-verkostoa voi ylläpitää ja
hyödyntää arjen toiminnoissa?

Visioikaa ja ideoikaa yhdessä



Ohjeet pienryhmätyöskentelyyn:

• Jakaannutaan Teamsin pienryhmätiloihin 
• Valitkaa ryhmästä puheenjohtaja, joka ohjaa keskustelua 
• Valitkaa sihteeri, joka kirjaa työskentelyn tulokset Padlettiin
• Padlet: https://padlet.com/marialaiho1/l4y3lptfqgyhi4nl

Antoisaa työskentelyä! Palataan yhteiseen koontiin päähuoneeseen klo 15.10

https://padlet.com/marialaiho1/l4y3lptfqgyhi4nl


Ryhmäkeskustelujen koontia:
OYS-alue VIPU-webinaari 22.11.2022

Kokemuksia verkoston toiminnasta:
 On saatu paljon ajankohtaista ja monipuolista tietoa
 Vertaisuus ja verkostossa jakaminen merkityksellistä
 Ajankäytön haasteita ollut välillä hektisen arjen 

keskellä
 Kokemus siitä, että kentän ääntä on kuultu ja sitä 

toivotaan jatkossakin 

VIP-verkostosta jää käyttöön:
 Nettisivut hyvänä tietolähteenä ja materiaalipankkina 
 Materiaalia ja tietoa arkeen vietäväksi
 Laajempia verkostoja
 Vaativa konsultaatio –palvelu on tarpeellinen, silloin 

kuin paikalliset keinot on käytetty
 Lisäksi sairaalaopetuksen ja Valterin tuki ja 

konsultaatio koetaan merkitykselliseksi

Miten VIPU-verkostoa voi ylläpitää ja hyödyntää arjen toiminnoissa?

Toivotaan toiminnan jatkumista:
 Esim. pari tapaamista vuodessa verkostona (lähi/etä)
 Tapaamisiin mukaan myös muita sote-puolen toimijoita 

ja rehtoreita
 Järjestäjänä kansallinen taho, paikallisen tason 

vastuuttamista tässä ei toivota muun työn ohessa

Paikallisten verkostojen vahvistaminen:
 Paikallisten monialaisten verkostojen vahvistaminen 

edelleen tärkeää (sivi-sote) 
 Yhteistyötä naapurikuntien kanssa lisää

Muuta:
 Erityisesti mietityttävät nyt mielenterveyden ongelmat 

yhä pienemmillä lapsilla sekä sijoitettujen lasten 
koulunkäynnin asiat



Lämmin kiitos osallistumisestasi 
ja yhteistyöstä!

Yhdessä olemme enemmän!
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