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Moniammatillinen verkostoyhteistyö
u 8 osatoteuttajaa: Tredu, Tampereen aikuislukio, TAKK, Kiipula, Ahjola,

Tampereen kaupungin työllisyys-ja kasvupalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut
ja Silta-valmennus ry

u Verkostoyhteistyö käytännössä: tiedon jakamista, vastavuoroista oppimista,
yhdessä ohjaamista
u Esimerkkeinä asiakascase työpajat ja ohjaukset palvelupolulla , erityispedagoginen

konsultaatio, infotilaisuudet, suomen kielen + toiminnan yhdistäminen

u Erityinen tuki ja moniammatillinen yhteistyö kuuluvat yhteen.

u Haasteena mm. käsitteiden moninaisuus, palvelujen runsaus ja tietojen
luovuttaminen poikkihallinnollisesti
u Esimerkkinä erilaiset kartoittamiset: alkukartoitus, osaamisen kartoitus,

palvelutarpeen arviointi, toimintakyvyn arviointi, alkuhaastattelu



Erityinen tuki ja sen tarve - mitä se on?

u Tärkeää määritellä se, mitä tarkoitamme, kun puhumme erityisen tuen
tarpeista.

u Eri toimialoilla määritellään erityisen tuen tarve eri tavoin. Lähestymistapa
vaihtelee,  esim. oppilaitos vrt sosiaalipalvelut.

u Tuen tarve voi liittyä: luku- ja kirjoitustaidon puute, hajanainen tai vähäinen
koulutustausta, puutteelliset perustaidot  ja opiskeluvalmiudet, heikentynyt
toimintakyky, vaikeutunut elämäntilanne, traumatausta, syrjäytymisriski,
yhteiskunnallinen ja sosiaalinen osattomuus jne.

u Pelkkä heikko kielitaito ei aina tarkoita erityisen tuen tarvetta tai
oppimisvaikeutta.

u Tavoiteltava tilanne: epäselvästä lähtötilanteesta huolimatta henkilö päätyisi
mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti juuri hänelle sopivaan palveluun ilman
turhaa palvelusta toiseen kiertämistä.

Tilanne
epäselvä

?!?!

Ohjaus on
hankalaa?!

?!



Kuka on erityisen tuen tarpeessa?

u Keitä nämä henkilöt ovat?

u Opiskelijoita, kotivanhempia, työnhakijoita, kuntoutujia, osatyökykyisiä,
sairaslomalaisia, ikäihmisiä, nuoria aikuisia, turvapaikanhakijoita, koto-aikaisia,
pitkään suomessa asuneita.

u Yhteinen nimittäjä: osallistujat ovat tarvinneet moniammatillista tukea,
ohjausta ja neuvoa  kotoutumisessaan, osallisuuden ja oppimisen
kysymyksissä, arjen- ja elämänhallinnassa sekä oikean jatkopolun
löytämisessä.

u Tärkeää tavoittaa myös palveluverkoston ulkopuolella olevat tuen tarvitsijat
à etsivä maahanmuuttajatyö mm. maahanmuuttajayhdistykset ja pro
tukipiste.



Ongelmakeskeisyydestä
vahvuuskeskeisyyteen

u Työskentely on usein ongelmakeskeistä: puhutaan haasteista, vaikeuksista,
ongelmista ja osaamisen puutteesta.

à hyväksi tavoitteeksi vahvuuskeskeinen puhe ohjaustyössä.

u Olennaista oman osaamisen ja vahvuuksien näkyväksi tekeminen ja
sanoittaminen.

u Toiminnoissa keskeisenä tavoitteena on ollut voimaannuttaminen ja
motivaation vahvistaminen  kotoutumisen edistämiseksi.

Minä
osaan!

Tässä olen
hyvä!



”Kaikki oppivat kyllä, kunhan perusasiat
ovat kunnossa.”
u Maslow:n tarvehierarkia ajattelu taustalla.

à perustarpeiden tulee olla kunnossa, jotta oppiminen on mahdollista

à kokonaisuus otettava huomioon (psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus)
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