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Valteri mukana kansallisessa kehittämisyhteistyössä  

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin henkilöstöllä on ollut aktiivinen rooli kansallisessa kehittämisessä. Viime 
vuosina Valteri on ollut kutsuttuna muun muassa Oikeus oppia -ohjelman mukaisiin työryhmiin ja kyseistä 
ohjelmaa valmisteleviin kehittämistehtäviin.  

Lisäksi Valteri on ollut kehittämässä ja toteuttamassa kansallisen Vaativan erityisen tuen (VIP) toimintaa. VIP:n 
yhden keskeisen toimijaryhmän muodostavat Vaatu-toimijat (Sairaalaopetus, Valtion koulukotikoulu, Elmeri-
koulut ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri). VIP-toiminta tulisi jossain määrin linkittää hyvinvointialueiden 
toimintaan sekä sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen Osaamis- ja tukikeskustoimintaan (OT). 

 
Valteri on ollut kutsuttuna mm. seuraavissa kehittämis- ja työryhmissä:     

- Keski-Suomen LAPE-yhteistyöryhmä 2017 lähtien, Valteri-koulu Onervan rehtori Anne Korhonen. 

- Pohjois-Savon LAPE-yhteistyöryhmä 2017–2022, Pohjois-Savon maakunnan SOTE-kehittämisryhmä 2018–2020, 
Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan osaamis- ja tukikeskustoiminnan ohjausryhmän 
jäsen 2020-2022, Valteri-koulu Mäntykankaan rehtori Inkeri Kekäläinen. 

- Pohjoisen osaamis- ja tukikeskustoiminnan (Kainuu, Lappi, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) 
ohjausryhmän jäsen 2020–2022, Valteri-koulu Tervaväylän rehtori Jaakko Viitasaari. 

- opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia – Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia 
varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmän jäsenet 19.5.2021–30.8.2022, 
varhaiskasvatuksen jaostossa Valterin edustajana ohjaava opettaja Tiina Heikkinen, esi- ja perusopetuksen 
jaostossa Valteri-koulu Tervaväylän rehtori Jaakko Viitasaari. Työryhmän loppuraportti 

- opetus- ja kulttuuriministeriön Vaativan erityisen tuen (VIP) kehittämisen kehittämisryhmässä 2015–2017 sekä 
ohjausryhmässä 2018–2020, Valterin edustajina mukana johtava rehtori Anne Vierelä ja hanke- ja 
koulutuspäällikkö Terhi Ojala.  

- Vaativan erityisen tuen (VIP) kehittämistoiminnan koordinaattori Valterin osalta 2018–2020 hanke- ja 
koulutuspäällikkö Terhi Ojala, joka on lisäksi toiminut 2021 alkaen VIP-alueyhdyshenkilötoiminnan 
koordinaattorina. Kansallisen Vaatu-toiminnan ohjausryhmässä Valterin edustajina ovat johtava rehtori Anne 
Vierelä ja hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala.  

 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien 
oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. 
Toimintamme perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, laajaan osaamiseen ja innovatiivisiin 
toimintatapoihin. Valterin ohjauspalvelut toimivat valtakunnallisesti kolmen maantieteellisen alueen 
kokonaisuutena. Toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulu.  

Valterissa työskentelee noin 550 opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja asiantuntijaa. Asiakkaitamme 
ovat mm. yksittäiset oppilaat, alan ammattilaiset, koulut, kunnat ja kaupungit. Toimimme Opetushallituksen 
alaisuudessa. Sidosryhmäyhteistyön keskiössä ovat tukea tarvitsevat oppilaat. Tavoitteenamme on, että 
mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa. 

Ennakoi, kehitä, vahvista on Valterin sydämen asia. www.valteri.fi 

https://vip-verkosto.fi/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164421
http://www.valteri.fi/

