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Jakelussa mainituille

Viite
Asia

Kutsu vaativan erityisen tuen alueellisten kehittämis- ja
yhteistyöverkostojen ydinryhmätyöhön
Suomessa on noin 10 000 oppilasta, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea kasvun,
oppimisen ja koulunkäynnin tueksi esi- ja perusopetuksessa. Perusopetuslain
(628/1998) lähtökohtana on, että opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa
lähikoulussa tai esiopetuksen järjestämispaikassa, johon kasvun, oppimisen ja
koulunkäynnin tuki tuodaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä
jaostoineen (dnro 11/040/2015) päätti työskentelynsä syksyllä 2017. Työryhmä esitti
tuolloin
loppuraportissaan
(http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-495-5)
12
kehittämisehdotusta. Näistä ehdotuksista ensimmäisenä opetus- ja kulttuuriministeriö
yhteistyössä Opetushallituksen kanssa käynnisti Vaativan erityisen tuen kehittämis- ja
yhteistyöverkoston (VIP). Nyt kehittämis- ja ohjaustyön edistämistä jatketaan
kutsumalla jakelussa mainitut henkilöt ja tahot ns. ydinryhmätyöhön alueellisten VIPohjaus- ja palveluverkostojen toimeenpanemiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen ohjausryhmä on asettanut
ydinryhmien keskeiset tavoitteet.
Ydinryhmien tehtävänä on toimia ohjausryhmän päättämien kehittämistyön tavoitteiden
toteuttamiseksi, erityisesti








Suunnitella, koordinoida ja edistää alueellista työtä
Luoda monialaisen yhteistyön rakenteita ja kehittää yhteisiä toimintamalleja
Edistää hyvien käytäntöjen jakamista ja uusien innovaatioiden kehittämistä ja
pilotointia
Tukea ennaltaehkäisevää työtä ja lähikouluperiaatetta lisäämällä osaamista
sekä tarjoamalla tukea ja ohjausta kouluille
Edistää monialaisten temaattisten verkostojen syntymistä ja työskentelyä
Nostaa esiin kehittämistyön prioriteetteja täydennyskoulutustarpeet mukaan
lukien
Seurata ja raportoida alueellisten kehittämis- ja yhteistyöverkostojen työstä.

Ydinryhmät työskentelevät vuoden 2020 loppuun.
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Ohjaus- ja palveluverkostojen kehittämisessä huomioidaan yhteydet Lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) myötä rakentuviin vaativan erityisen tason
osaamis- ja tukikeskusverkostoihin (OT).
Ydinryhmän jäsenille tai puheenjohtajille ei makseta palkkiota. Kokouksiin
osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan matkalaskua vastaan valtion
matkustussäännön (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-914-6) mukaisesti. Mahdolliset
taksikulut tulee aina perustella. Matkalaskulomake on tämän kirjeen liitteenä.
Kaikki matkaan liittyvät kuitit ja matkaliput alkuperäisinä, kokouskutsu
sekä allekirjoitettu matkalasku lähetetään osoitteeseen Kaija
Seppänen/Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki.

Ylijohtaja

Eeva-Riitta Pirhonen

Opetusneuvos

Jussi Pihkala

Liitteet

Liite Ydinryhmät
Liite Matkalasku OPH

Jakelu

Ydinryhmien puheenjohtaja ja jäsenet

Tiedoksi

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen
Perhe- ja peruspalveluministeri Annikka Saarikko
Ministerin erityisavustaja Daniel Sazonov
Ministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo
Ministerin erityisavustaja Elina Das Bhowmik
Ministerin erityisavustaja Satu Mäki-Lassila
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
Opetushallitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Aluehallintovirastot
Opetusneuvos Pirjo Koivula, Opetushallitus
Hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala, Valteri
Assistentti Kaija Seppänen, Opetushallitus
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto

