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Alavuden erityisammattikoulu osaksi
Ammattiopisto Luovia
Alavuden erityisammattikoulu on ensi
vuoden alusta lähtien osa Suomen
suurinta ammatillista erityisoppilaitosta Ammattiopisto Luovia. O petusministeriön kesäisen päätöksen mukaisesti valtion ammatilliset erityisoppilaitokset siirretään yksityisille koulutuksen järjestäjille ja Alavuden erityisoppilaitos yhdistyy Luoviin.

kuin ennenkin. - Luoviin siirtyminen
on otettu erittäin positiivisesti vastaan
koko talossa.Arkeahan tämä ei muuta,mutta antaa meille paljon sellaisia
suuria suuntaviivoja, joista on apua
työssämme.H uolehdimme oman alueemme kehitysvammaisten koulutuksesta edelleen ja vähintään yhtä laadukkaasti,lupaa Tarja M änty.

saakka Alavuden opetuksesta vastannut apulaisjohtaja Leena Pekkanen.
Apulaisjohtaja Riitta Sissalan nimike
vaihtuu toimipistejohtajaksi ja hänen
johdettavanaan ovat Luovi Eteläisen
toimipisteistä viisi.

– Yhdistyminen näyttää kehitysvammaisten koulutuksen kannalta hyvältä
asialta, koska saamme lisäresursseja koulutuksen kehittämiseen,toteaa
Alavuden erityisammattikoulun johtaja,jatkossa Luovi Eteläisen aluejohtajana toimiva Tarja M änty.

Vuodesta 2006 saakka Alavuden
erityisammattikoulua vetänyt Tarja
M änty siirtyy Luovissa Luovi Eteläisen
aluejohtajaksi. Vaasa-Kuopio –linjalta
H elsinkiin saakka piirtyvälle Suomen
puoliskolle mahtuu useampi yksikkö ja nippu toimipisteitä.Koko Suomi
mukaan lukien Luovi toimii ensi vuoden alusta lähtien 27 paikkakunnalla
läpi Suomen.

Ensi vuoden alusta lähtien uudessa
Luovissa opiskelee yhteensä 1460
ammatillisen peruskoulutuksen ja valmentavan opiskelijaa,joista lähes 600
opiskelijalla erityisopetuksen perusteena on lievä tai vaikea kehityksen viivästymä.Luovin johtajan Jussi Kemppaisen mukaan erityisopetuksen ja
kehitysvammaisten koulutustarve onkin kasvanut eri puolilla Suomea.

Alavuden yksikköä vetää yksikönjohtajan ominaisuudessa jo tähänkin

– Luovi on kokoluokaltaan Suomen
suurin kehitysvammaisten kouluttaja.

M yös ohjaavat tahot ja opiskelijoiden vanhemmat ovat Tarja M ännyn
mukaan suhtautuneet rauhallisesti ja
luottavaisin mielin tulevaan yhdistymiseen. Arki jatkuu opiskelijoilla niin

Kehitysvammaisten
koulutustarve kasvanut

Vaikka koulun nimi muuttuu, jatkuu opiskelu ja arki ennallaan. Luovin Alavuden yksikköä johtaa jatkossa Leena Pekkanen. Kuva:Valomaalarit.
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Tarkoituksenamme on yhdistymisen
myötä muodostaa kehitysvammaisten koulutuksen osaamiskeskus, jossa hyödynnetään kummankin oppilaitoksen osaamista ja kokemusta, kertoo Ammattiopisto Luovin johtaja Jussi Kemppainen.
Kehitysvammaisten koulutusta haluttaisiin Luovissa kehittää myös aikuisten kehitysvammaisten täydennyskoulutuksen suuntaan. Tällä hetkellä ei ole olemassa rahoitusmallia,
joka tukisi kehitysvammaisten elinikäistä oppimista.
– Jo jonkin aikaa työelämässä mukana olleilla on valmiudet opiskella ihan
eri tavalla ja tällä hetkellä emme pysty tarjoamaan heille mitään, koska rahoitusmalli puuttuu. Täydennyskoulutusmahdollisuuksien rakentaminen ja
koulutusmallien kehittäminen olisi todella tärkeää. Tämä pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi meneillään olevassa aikuiskoulutuksen hallinnonalan
uudistuksessa, painottaa Mänty.
Valmista ei ole kuitenkaan ammatillisen peruskoulutuksenkaan puolella.
U udet osatutkinnot ovat kuitenkin jo
askel kohti räätälöityä, tutkintotavoitteista koulutusta.
– N ykyinen tutkintojärjestelmä ei
sovi kaikille erityisopiskelijoille. Esimerkiksi kehitysvammaisten koulutuksessa ei pyritä niinkään laaja-alaiseen
osaamiseen, vaan suppeampien työtehtävien hyvään hallintaan. Jotta he
voisivat kokea itsensä tasavertaisiksi muiden kanssa, pitäisi myös näihin
tehtäviin kouluttautumisesta saada oikea tutkintotodistus eikä pelkkää todistusta suoritetuista opinnoista, huomauttaa Mänty.

Suomi tarvitsee
kaikki kädet
Ammattiopisto Luovin esille nostama
teema Suomi tarvitsee kaikki kädet
katsoo vielä koulutusta pitemmälle.
Erityisryhmien työelämään mukaan
pääsemiseen halutaan kiinnittää erityistä huomiota. Tällä hetkellä työelämässä on noin 300 kehitysvammaista ja kymmenkertainen määrä odottamassa sinne pääsyä. Kaikkiaan osatyökykyisiä työnhakijoita on 36 000.
– Tässä kohtaa tarve on kaksisuuntainen: toisaalta jokaisella ihmisellä
on oikeus osallistua yhteiskuntamme
rakentamiseen ja toisaalta työvoimapulaa kohti kulkeva yhteiskuntamme
myös tarvitsee jokaisen tekevän kä-
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Ammattiopisto Luovin johtaja Jussi Kemppainen korostaa Alavuden erityisammattikoulun tuovan Luoviin lisää kehitysvammaisten koulutusosaamista. Tarja
M änty jatkaa Luovi Eteläisen aluejohtajana. Kuva: Valomaalarit.

siparin. Oikeat erityiskädet oikeassa
paikassa on tärkeä oivallus tulevaisuuden työelämässä, toteaa Ammattiopisto Luovin johtaja Jussi Kemppainen.
Työpajoilla, sosiaalisilla yrityksillä ja
muilla tuetun työllistymisen muodoilla
on merkittävä tehtävä osatyökykyisten
työllistymisessä. Heidän työpanostaan tarvitaan kuitenkin myös avoimilla työmarkkinoilla ja sinne työllistyminen on usein hyvin vaikeaa. Työllistymisen esteitä on tutkittu ja useimpien
tutkimusten mukaan suurin este on
asenteissa. - N iihin me olemme kaikki
omalta osaltamme syyllisiä, mutta toisaalta juuri niihin pystymme myös itse
vaikuttamaan. Asenteiden muuttaminen ja ennen kaikkea todellinen muuttuminen vie aikaa, mutta työ kyllä palkitaan, arvioi Jussi Kemppainen.
Osatyökykyiset rikastuttavat useimmiten työyhteisöä paitsi motivoituneella työpanoksellaan, niin myös iloi-

sella työtä arvostavalla ja työstä nauttivalla työotteellaan. - Tasavertaisina
kansalaisina heillä on oikeus tarvitsemaansa tukeen, jotta he pystyvät selviytymään opinnoistaan ja löytämään
itselleen sopivan jatkopaikan elämässään, muistuttaa Kemppainen.

Luovi lyhyesti
1460 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaa yli 2000 aikuiskoulutukseen ja kansanopistokoulutukseen osallistujaa
vuosittain yli 800 työntekijää 27
paikkakuntaa
w w w.luovi.fi
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