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Jakelussa mainituille

Viite
Asia

Vaativan erityisen tuen kehittämis- ja yhteistyöverkostojen
valtakunnallisen ohjausryhmän asettaminen esi- ja perusopetukseen
Suomessa on noin 10 000 oppilasta, jotka tarvitsevat vuosittain vaativaa erityistä tukea
kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tueksi esi- ja perusopetuksessa. Voimassa olevan
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. Ryhmälle
suunnattu tehtävänanto kattoi sairaalaopetusyksiköiden, kuntien ja kuntayhtymien ja
yksityisten laitos- ja erityiskoulujen tarjoaman opetuksen ja koulukäynnin kehittämisen.
Työryhmä esitti, että sairaalaopetusyksiköt, laitoskoulut, valtion koulukotikoulut,
kunnalliset koulut, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri sekä yliopistolliset ja muut
erityispedagogiikan tutkimus- ja koulutusyksiköt luovat alueelliset yhteistyöverkostot.
Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteistyöalueesta, jotka
toimivat alueellisista lähtökohdista käsin. Näistä verkostoista kehitetään alueellisia
vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostoja. Toiminnan lähtökohtana on luoda
ja kehittää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen opetuksellisia rakenteita,
toimintamuotoja ja -menetelmiä, jotka jatkumona takaavat laadukkaan ja oikea-aikaisen
tuen oppilaalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminnassa painotetaan
ennaltaehkäisevää työotetta. Verkosto tukee lähikouluperiaatetta ja tavoitteena on
tuoda oppimisen tuki oppilaan lähikouluun aina kun se on mahdollista sekä tukea
opettajuutta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään asettanut valtakunnallisen vaativan erityisen
tuen kehittämis- ja yhteistyöverkostojen ohjausryhmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö
käynnistää seuraaviksi talousarviovuosiksi kehittämis- ja ohjaustyön yhteistyössä
Opetushallituksen kanssa alueellisten vaativan erityisen tuen ohjaus- ja
palveluverkostojen toimeenpanemiseksi. Ohjaus- ja palveluverkostojen kehittämisessä
huomioidaan yhteydet Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) myötä
rakentuviin vaativan erityisen tason osaamis- ja tukikeskusverkostoihin.
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Ohjausryhmän tehtävänä on;

1) Asettaa keskeiset tavoitteet alueellisten kehittämis- ja yhteistyöverkostojen
perustamiseksi 30.9.2018 mennessä.
2) Tukea ja ohjata alueellisten verkostojen perustamista ja toimintaa.
3) Seurata ja raportoida alueellisesta kehittämis- ja yhteistyöverkoston toiminnasta ja
kehittämistyöstä.
Ohjausryhmä asetetaan 1.2.2018 - 31.12.2020. Tehtävän 1 osalta ohjausryhmän
määräaika on 31.8.2018.
Työryhmän kokoonpano:
Puheenjohtaja

Johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Varapuheenjohtaja

Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus

Jäsenet

Opetusneuvos Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusneuvos Ulla Laine, Opetushallitus
Johtava rehtori Anne Vierelä, Valteri
Projektipäällikkö Mari Routti, Imatran kaupunki
Lakimies Minna Antila, Kuntaliitto
Koordinoiva rehtori Jani Méling, Valtion koulukodit
Apulaisrehtori Tiina Mäenpää, Rajasalmen koulu, Nokian
kaupunki
Koulunjohtaja Niina Ekqvist, Kiinamyllyn koulu, Turun
kaupunki
Yliopistonlehtori Tanja Äärelä, Lapin yliopisto
Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, Itä-Suomen
aluehallintovirasto

Sosiaali- ja terveysministeriötä
ohjausryhmään.

pyydetään

nimeämään

oma

edustajansa

Ohjausryhmän sihteerinä toimii opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallituksesta.
Ohjausryhmän kustannukset maksetaan momentilta 29.10.20. Työhön osallistumisesta
aiheutuvat
matkakustannukset
korvataan
matkalaskua
vastaan
valtion
matkustussäännön mukaisesti.

Ylijohtaja

Eeva-Riitta Pirhonen

Ylitarkastaja

Kirsi Lamberg
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Tiedoksi

Opetushallitus
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Erityisavustaja Heikki Uusitalo
Erityisavustaja Daniel Sazonov
Hallinnollinen avustaja Merja Yrjölä
Hallinnollinen avustaja Johanna Puustinen
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