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Kotikontu
• Juuret, siivet ja haaveet

TAYS-alueen Vaatu operatiivisten ryhmän pj



LINK- Pirkanmaan tuen jatkumot ja toimivat verkostot –hanke
TAVOITE 1: Tuen ja inkluusion yhteiset suuntaviivat
• Hankkeen tavoitteena on nivoa yhteen hankkeissa tehtyä kehitystyötä maakuntatasoisesti, luoden 

maakunnallisella taholla yhteneviä tuen käytänteitä ja suuntaviivoja hyödyntäen ja tiivistäen 
olemassa olevia verkostoja

• Koordinaattori tuottaa materiaalia ja tukipalvelua ja levittää hyviä käytänteitä

TAVOITE 2: Tuen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen
• Erityisenä sisällöllisenä kehittämisen painopistealueena on tuen jatkumon ja siirtymävaiheen 

käytäntöjen kehittäminen ja kolmiportaisen/-tasoisen tuen yhteensovittaminen
• Koordinaattori tukee vakan ja perusopetuksen tuen jatkumoiden kokeiluja ja kehittämistyötä 

kunnissa. Tampere lähtee kehittämään veon ja erityisopettajien yhteistyömallia siirtymävaiheessa

TAVOITE 3: Yleisen tuen vahvistaminen
• Hankkeen näkökulma painottuu voimakkaasti yleisen tuen portaalle/tasolle. Yleisen tuen 

vahvistaminen ennaltaehkäisee parhaiten erityisen tuen tarvetta.



Tays-alue ja Pirkanmaan VIP-verkosto

TAYS: Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme

Sairaalaopetus: Ruutipuiston koulu, Seinäjoki.
Ahvenistonharjun koulu, Hämeenlinna.
Koivikkopuiston koulutalo/ Puistokoulu Tampere.

Valtion koulukodit: Sippolan koulukoti, Kouvola.

Elmeri-koulut: Niittyvillan koulu, Seinäjoki. 
Rajasalmen koulu, Nokia

Valteri: Tays alueyhdyshenkilö Mari Luosa

Pirkanmaan kunnat

Verkostojen rakentaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen VIP – ja VAATU- verkostojen työn pohjalta 2018-2022



LINK:in hankeverkostot 

- Ohjausryhmän jäsenet yhteistyökunnista                                         -Työrukkasen jäsenet inkluusiohankkeiden koordinaattorit +  
OSAKE+ Valterin alueyhdyshenkilö



Valtionavustuskäytänteiden nyky- ja tavoitetila
Kehittämistarpeita: 
• Avustusten tulisi olla pidempiaikaisia ja paremmin ennakoitavissa olevia. 

• Avustushakujen aikataulut eivät mahdollista pitkäjänteistä suunnittelutyötä ja ennakointia.

• Hakujen aikataulutus ei optimaalisella tavalla sovi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelun 
vuosikelloon. 

• Avustustoiminnan loppuessa toiminta usein hiipuu ja kehitetyt toimintamallit eivät jää pysyviksi. 
Vahvemmalla yhteistyöllä ja isommilla hankkeilla saataisiin hallinnoinnin osuutta kustannuksista 
pienennettyä ja resursseista voitaisiin kohdentaa isompi osa vaikuttavampaan 
kehittämistoimintaan. 

• 11 kehittämisehdotusta vaikuttavan, läpinäkyvän, yhtenäisen ja tehokkaan kuntatoimijoille 
suunnatun valtionavustustoiminnan kehittämiseksi: 

Raportin mukaan jatkossa huomiota tulee kiinnittää vaikuttavimman ohjausinstrumentin valintaan, 
valtionavustusten rooliin kuntarahoituksessa, parempaan suunnitteluun työkalujen 
hyödyntämisessä sekä digitaalisten toimintamallien hyödyntämiseen. Olennaista on myös nykyistä 
verkostomaisempi toiminta ja tiedon jakaminen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
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Valtiovarainministeriön valtionavustushankkeen kuntajaoston loppuraportti kuntien 

valtionavustuskäytänteiden kehittämisestä 2021



Tuen palveluiden kehittäminen verkostoissa

OSALLISUUS  ja VARHAINEN TUKI
• Verkostojen vahvistaminen: 

vastavuoroisuus, tunteminen, luottamus
• Oman sekä yhteisen toiminnan 

kehittäminen, toimijuus.
• Yhteiset tavoitteet
• Osaamisen jakaminen, osaamisresurssi
• Tasavertaisuus: Oppilasnäkökulma,

Verkostojen näkökulma 
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Sairaalaopetus, Elmeri-koulut ja valtion koulukotikoulut Kuvio 13. 
Palveluiden kehittämisen mahdollistajat Äärelä T. & Huusko J. 2021
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• Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus ja CROSP-
kehittämismalli: Poliittiset linjaukset ja ohjelmat, tutkimuspohjaiset toiminnan mallit ja 
rakenteet, asiantuntijuuden muuttuva rooli, osallistava koulutus.

• Johtaminen: Arvot, sitoutuminen, ennakoiminen, työn mahdollistaminen.

• Suunnitelmallisuus ja strateginen johtaminen:
Jos hanketta on aktiivisesti hyödynnetty sen hankekautena, on jalkautuminen tapahtunut 
osaamisen lisääntymisenä koko hankkeen aikana. Hankkeen aikana ja lopussa jalkautetaan 
tietoa syntyneestä kehittämistyöstä ja pyritään nivomaan tuotettua materiaalia 
hankekuntien toimintaan ja kehittämistyöhön.

• Onnistunein hanke syntyy tiiviillä, monialaisella yhteistyöllä yhdessä verkoston kanssa. 
LINK:issa tarjotaan kuntien inkluusiohankkeiden kehittämistyölle tukea.



”Kolossa maan sisällä 
asui huolettomista elonpäivistään nautiskeleva hobitti nimeltä Bilbo Reppuli. 
Mutta, kun velho Gandalf valitsi Bilbon mukaansa retkelle "sinne ja takaisin", edessä olikin 
lähtö ”vaarallisille” poluille -seikkailu, jonka jälkeen repussa olikin muutakin kuin toinen 
aamupala: 
Ystäviä ja muistoja
Tietoa
Taitoja
Tuliaisia kotiin vietäväksi”

Kiitos kaikille tähänastisesta yhteistyöstä!
Pidetään verkostostamme huolta ja vaalitaan
kaikkea sitä hyvää, 
mitä olemme yhdessä saaneet aikaan
matkan varrella.

Maija
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