
Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus / 2012 

E R I T Y I S O P E T U K S E N   P E R U S T E E T  

(ammatilllinen koulutus) 

Linkkejä ja vinkkejä materiaaleista ja koulutuksista, järjestöistä ja muista tahoista 

 

Erityisopetukseen määriteltävien opiskelijoiden luokittelun perustana käytetään ensisijaista 

erityisopetuksen tarpeeseen vaikuttavaa haastetta tai vammaa. Lievät vammat eivät ole erityisopetuksen 

peruste vaan kuuluvat tukiopetuksen piiriin. HOJKS:iin merkitään opiskelijan erityisopetuksen peruste. 

Erityisopetuksen perustetta voidaan käyttää työvälineenä, mutta tuen määrittelyyn vaikuttavat monet 

muutkin tiedot.  

Ammatillisen koulutuksen erityisopetustilastossa erityisopetuksen perusteet ovat olleet vuodesta 2004 

lähtien seuraavat:  

01. hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (esim. AD/HD tai ADD) 

02. kielelliset vaikeudet (esim. vaikea lukiongelma, dysfasia, dyslexia)  

03. vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (esim. sosiaalinen sopeutumattomuus)  

04. lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijalla laajoja oppimisvaikeuksia)  

05. vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma  

06. psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat)  

07. fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma diabetes, epilepsia, syöpä)  

08. autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet  

09. liikkumisen ja motorisen toimintojen vaikeus (tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oireyhtymä, 

lyhytkasvuisuus)  

10. kuulovamma 

11. näkövamma  

12. muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 

 

 

Kirjallisuus HOJKSiin ja sen tekemiseen sekä tiedonsiirtoon liittyen: 

Ikonen O., Virtanen P. (toim.) 2003. HOJKS 2. Yksilölliset opetussuunnitelmat ja opetus. PS-kustannus. 

Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Porvoo: WSOY. 
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Hätönen, H. 2006. Eläköön opetussuunnitelma II. Opas ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja 

oppilaitoksille. Helsinki: Opetushallitus. 

Miettinen, K. 2008. Opetussuunnitelmat ja erityisopetus ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa: 

asiakirja- ja kyselytutkimus opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta ammatillisesta erityisopetuksesta. 

Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis.   

Moberg, S. & al. 2009. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: WSOY. 

Vehkamäki P. ja Tamminen-Dahlman A. 2004. Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa. Tammer-Paino oy. 

 

HOJKS on oltava laadittuna syksyllä 20.9. mennessä ja keväällä 20.1. mennessä  

 tarkistetaan ja allekirjoitetaan yhdessä erityistukea saavan opiskelijan kanssa. 

 alaikäisen opiskelijan HOJKS:iin aina pyydettävä huoltajan allekirjoitus. 

 

 

 

 

01. hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 

(esim. AD/HD tai ADD)  

 

Järjestöt ja muut tahot 

www.adhd-liitto.fi 

Suomen AD/HD-aikuiset ry:n tarkoituksena on toimia aikuisten tarkkaavaisuushäiriöisten tukemiseksi ja 

heidän elämänlaatunsa kohottamiseksi, sekä toimia tarkkaavaisuushäiriöisten aikuisten yhdyssiteenä ja 

edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan. Yhdistyksen kotisivuilta löydät linkkejä ja vinkkejä, tietoa ja taitoa, 

tapahtumia ja toimintaa sekä ADHD-oireisille aikuisille tarkoitetun vertaistukifoorumin. Yhdistys järjestää 

myös luentoja ja tietoiskuja aikuisten ADHD-oireyhtymästä oppilaitoksille, ammattihenkilöstölle ja asiasta 

muuten kiinnostuneille. 

ADHD-tietoa.fi on Janssenin ylläpitämä sivusto, josta löydät tietoa ADHD:sta. Sivustolta löytyy muun 

muassa osio, josta löytyy tietoa hoidosta sekä oma osio opettajille ja vanhemmille. 

Kuntouttava psykoterapia sekä neuropsykologinen kuntoutus (kelan tarjoamana) (esim. lukihäiriöihin tai 

ADHD-oireista kärsivälle). 

http://www.adhd-liitto.fi/
http://adhd-aikuiset.org/portal/
http://www.janssen.fi/?product=adhd
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/301204150015KM?OpenDocument
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/160801132308EH?OpenDocument
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Autismi- ja aspergerliiton tukipalvelukoordinaattori Autismi- ja aspergerliiton sivustolta löydät Pirkanmaan 

alueella toimivien ammattiosaajien yhteistiedot. Ammattiosaajat voivat tarjota muun muassa koulutusta tai 

konsultaatiota opettajille, ja heillä on erityisosaamista myös ADHD:n saralla. 

 

Materiaaleja 

Jokeri-portaali: Tarkkavaisuuden häiriöt ja ongelmat Linkin takaa löytyy tietoja muun muassa tukikeinoista, 

joita opettaja voi käyttää ad/hd-opiskelijan kanssa. 

ADHD ja opiskelun haasteet –PowerPoint –esityksestä (ADHD-liitto) löytyy yleistietoa ad/hd:sta sekä 

käytettävistä tukimuodoista. Sivulta 18 alkaen löytyy tietoa vuorovaikutukseen ja ohjaukseen liittyen. 

Lisäksi tietoa löytyy muun muassa arviointi- ja tenttikäytäntöihin liittyen.  

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja –opas: AD/HD Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä sellaisen hakijan, 

jolla on AD/HD, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida.  

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas Linkin kautta löytyy yleistä tietoa siitä, miten yksilölliset tarpeet 

tulisi huomioida valintakoekäytänteitä järjestäessä.  

ASRS-testi Linkin kautta löytyy muun muassa ASRS-testi, jonka avulla on mahdollista kartoittaa ADHD -

oireita. 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa on Esok-hankkeen 

julkaisema opas adhd-opiskelijan huomioon ottamisesta korkeakouluopiskeluissa. 

 

Kirjallisuus 

Lehtokoski Anne 2004. Aikuisen ADHD ja aivojen arvoitus.  

Oppisopimuksella työhön – Opas AD/HD-nuoren oppisopimuskoulutukseen 

 

Koulutukset 

Maksuttomat  

ADHD mukana lapsen ja nuoren elämässä 

Keskittymisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmien huomioiminen opetuksessa 2op (IJKK:n 

järjestämä koulutus) 

Maksulliset 

Tarkkaavaisuushäiriön teoriaa – psykologiset selitysmallit arvioinnin ja kuntoutuksen perustana (Lahti) 

Syventävä näkökulma muistiin (Tampere)  

http://www.autismiliitto.fi/aune-osaajaverkosto/pirkanmaa/ammattiosaajat
http://www.amiedu.net/jokeri/oppiminen/adhd.htm
http://www.valmistu.net/files/monenlaiset_oppijat_seminaari_24.9.09_kippola-paakkonen.pdf
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-12-hakijat-joilla-on-adhd/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/
http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/oppaat_ja_kasikirjat/oppimisvaikeuksista_vapaaksi_-_ohjaajan_kasikirja/tarkkaavuus/asrs-testi
http://esok.jyu.fi/julkaisut/oppaat/adhd/adhd_final.pdf/
http://www.adhd-liitto.fi/Oppisopimusopas.pdf
http://www.ammattipolku.fi/ajankohtaista
http://www.ijkk.fi/kekeskus/pdf/Esitteet%2011-12/Keskittymisen,%20tarkkaavuuden.pdf
http://nmikoulutus.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=k120207Lah
http://nmikoulutus.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=k120417
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02. kielelliset vaikeudet (esim. vaikea lukiongelma, dysfasia, 

dyslexia)  

 

Järjestöt ja muut tahot 

Lukihäiriö.fi -sivuilta löydät tietoa siitä, kuinka lukivaikeus ilmenee, miten sitä testataan ja millaisia 

apukeinoja ja -välineitä lukivaikeuksiin on olemassa. Sivuilla voit myös tehdä pikatestin, joka kertoo 

alustavasti, voiko sinulla olla lukivaikeus, sekä lukea muiden kokemuksista. 

Lukineuvola on palvelupiste, josta saa tietoa, ohjausta, neuvoa ja tukea oppimisen pulmiin. Lukineuvolan 

sivuilta löydät myös kohdasta 'Tietopankki' muun muassa Pikalukitestin.  

Lukitori toimii Tampereella ja palvelee nuoria ja aikuisia erilaisia oppijoita, joilla on lukemisen, 

kirjoittamisen, hahmottamisen tai muistin pulmia. 

Luki-Tuki -palvelukeskus toimii Turun kristillisen opiston tiloissa. Keskus auttaa ja opastaa lukivaikeuteen 

liittyvissä asioissa. 

 

Materiaaleja 

Papunet on sivusto kommunikoinnista ja selkokielestä ja se on tarkoitettu puhevammaisille ja selkokielen 

käyttäjille.   

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas: Puhevamma Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä sellaisen 

hakijan, jolla on puhevamma, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida.  

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas: Kielelliset vaikeudet Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä 

sellaisen hakijan, jolla on kielellisiä vaikeuksia, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida.  

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas: Lukivaikeus Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä sellaisen 

hakijan, jolla on lukivaikeus, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida.  

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas Linkin kautta löytyy yleistä tietoa siitä, miten yksilölliset tarpeet 

tulisi huomioida valintakoekäytänteitä järjestäessä 

Korkeakouluopiskelijoiden lukivaikeudet Muistilista opettajille lukivaikeuksisen opiskelijan kohtaamisen 

avuksi (Wolff 2006) 

Oma oppimisvalmentaja -työkirja Työkirja sisältää tietoa ja harjoituksia, joita voi soveltaa jokapäiväisessä 

oppimisessa ja tiedonkäsittelyssä. Työkirjasta on saatavilla myös verkkoversio. Kirjasta löytyy tietoa ja 

harjoituksia, jotka liittyvät oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin. Tärkeänä osana on tavoitteiden asettamiseen, 

motivaatioon ja oman ajan suunnitteluun liittyvät asiat. 

http://www.lukihairio.fi/
http://www.lukineuvola.fi/
http://www.tampere.fi/kirjasto/sampola/lukitori/
http://www.turunkristillinenopisto.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=136
http://www.papunet.net/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-4-hakijat-joilla-on-puhevamma/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-5-hakijat-joilla-on-kielellisia-erityisvaikeuksia/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-10-hakijat-joilla-on-luki-vaikeus/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/
http://esok.jyu.fi/julkaisut/luki/index_html#w
http://opioppimaan.fi/index.php?k=14194
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Ammattiwiki: Lukivaikeus Opetushallituksen rahoittamalta ammattiwiki –sivustolta löytyy tietoa muun 

muassa lukivaikeuksiin liittyen sekä neuvoja opetuksen kehittämiseen ja lukivaikeuksisen opiskelijan 

tukemiseen. 

Jokeri -portaali: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Linkin takaa löytyy tietoja muun muassa 

tukikeinoista, joita opettaja voi käyttää lukivaikeuksista kärsivän opiskelijan kanssa. 

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa on Esok-hankkeen 

julkaisema opas lukivaikeuksista kärsivän opiskelijan huomioon ottamisesta korkeakouluopiskeluissa. 

Contextian verkkosivuilta löytyy tietoa muun muassa dysleksiasta. 

 

Kirjallisuus 

Tuija Aro, Tiina Siiskonen & Timo Ahonen (toim.) 2007. YMMÄRSINKÖ OIKEIN Kielelliset vaikeudet 

nuoruusiässä. Tässä käytännön työntekijöille suunnatussa teoksessa tarkastellaan erityisesti kielellisten 

vaikeuksien ilmenemismuotoja perusopetuksen yläluokilla ja toisen asteen opinnoissa. Siinä annetaan 

käytännönläheisiä vinkkejä ja työvälineitä kielellisten vaikeuksien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä 

niiden huomioon ottamiseen opetuksessa, ohjaamisessa ja tukemisessa. 

Leila Kairaluoma, Timo Ahonen, Mikko Aro, Irma Kakkuri, Kirsti Laakso, Marjukka Peltonen, Kaija 

Wennström (toim.) 2008. LUKEMALLA JA TEKEMÄLLÄ Opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille 

oppilaitoksille (Pedagoginen käsikirja). Kirja pyrkii tukemaan opettajien ja muun koulun henkilökunnan 

osaamista lukivaikeuksien tunnistamisessa, arvioimisessa ja opettamisessa. Lukemalla ja tekemällä on 

suunnattu ammatillisten oppilaitosten opettajille, ja muille nuorten parissa työskenteleville. Kirjan 

tekijöiden tavoitteena on ollut, että tätä kirjaa voidaan käyttää myös käsikirjamaisesti: lukija voi tutustua 

pelkästään tiettyyn lukuun, koska luvut toimivat omina kokonaisuuksinaan.  

Holopainen Leena, Kairaluoma Leila, Nevala Jukka, Ahonen Timo, Aro Mikko (toim.) 2004. Lukivaikeuksien 

seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille.  

Nevala Jukka, Kairaluoma Leila, Ahonen T, Aro Mikko, Holopainen Leena (toim.) 2006. Lukemis- ja 

kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille. 

Takala Marjatta, Kontu Elina (toim.) 2006. Luki-vaikeudesta lukitaitoon. 

 

 

Koulutukset 

Maksuttomat 

Lukivaikeuksien arviointi ja nuoren tukeminen (1op) (Kokkola) 

Nuorten lukivaikeudet ammatillisessa koulutuksessa (4 op) (Kiipulan ammattiopiston järjestämä koulutus) 

Maksulliset 

http://www.ammattiwiki.fi/wiki/index.php?title=Lukivaikeus
http://www.amiedu.net/jokeri/oppiminen/luki.htm
http://esok.jyu.fi/julkaisut/oppaat/luki.pdf/
http://www.contextia.fi/fi/oppimisesta/dyslexi-leftmenu-58
http://niilomakiinstituutti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=kir19
http://niilomakiinstituutti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=kir19
http://niilomakiinstituutti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=kir20
http://niilomakiinstituutti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=kir20
http://nmikoulutus.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=oph120426Kokkola
http://www.kiipula.fi/easydata/customers/kiipula/files/kehityshankkeet/kepa/opebox.pdf
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Lukivaikeus tutuksi -kurssi on Kansanvalistusseuran etäopiston kurssi, jolla opetellaan tunnistamaan 

lukivaikeus ja etsitään tapoja ottaa lukivaikeus huomioon koulu-, opiskelu- ja työelämässä. 

Nuorten ja aikuisten lukitaitojen arviointi – Seulan ja yksilötestistön käyttökoulutus (Lappeenranta) 

Nuorten ja aikuisten lukitaitojen arviointi – Seulan ja yksilötestistön käyttökoulutus (Oulu) 

Lukemalla ja tekemällä – lukivaikeuksisen opiskelijan tukeminen toisella asteella (Oulu) 

 

 

 

 

03. vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (esim. sosiaalinen 

sopeutumattomuus)  

 

Materiaaleja 

Haastava nuori ja koulunkäynti – opas opettajalle Opas on suunnattu kaikille nuoruusikäisten kanssa 

työskenteleville opettajille. Kirjasesta löytyy pähkinänkuoressa niin teoriaa kuin käytännön tietoakin 

nuoruusiästä, opettajuudesta, koulutyötä hankaloittavista vaikeuksista ja niiden tunnistamisesta sekä 

koulun keinoista vastata niihin. Edellisten lisäksi olemme liittäneet mukaan kokemukseen perustuvia 

vinkkejä ja toimintamalleja haastavien nuorten kanssa työskentelyyn. Oppaasta löytyy neuvoja esimerkiksi 

käytöshäiriöisen nuoren kanssa toimimiseen sivulta 27. 

Nuorten käytöshäiriöiden arviointi ja hoito on Duodecimin artikkeli, jossa käsitellään muun muassa otsikon 

mukaisia asioita.  

Käytöshäiriön ennusteeseen vaikutetaan parhaiten puuttumalla ongelmiin varhain Lääkärilehden 

artikkelissa tarkastellaan käytöshäiriön diagnostisia kriteereitä, käytöshäiriön arviointia ja riskitekijöitä sekä 

ennustetta aikuisiässä.  

Tyttöjen käytöshäiriön erityispiirteitä Lääkärilehden artikkelissa tarkastellaan tyttöjen käytöshäiriöiden 

erityispiirteitä.  

Lasten ja nuorten käytöshäiriö–vakava haaste Duodecim –lehden artikkeli käsittelee käytöshäiriöitä ja 

artikkelissa luetellaan muun muassa lasten ja nuorten vakavan käytöshäiriön riskitekijöitä. 

 

 

 

http://www.etaopisto.fi/kasvatus_ja_psykologia/lukivaikeus.html
http://nmikoulutus.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=k120119Lpr
http://nmikoulutus.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=k120207Oulu
http://nmikoulutus.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=k120208
http://www.kalliomaa.net/opas_haastava_2010.pdf
http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/duo/duo94011.pdf
http://www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto27_2.pdf
http://www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto_3.pdf
http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu?p_p_id=dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku__spage=%2Fportlet_action%2Fdlehtihakuartikkeli%2Fviewarticle%2Faction&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_tunnus=duo30398&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_p_frompage=uusinnumero
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Kirjallisuus 

Kuorelahti, M. 2001. Käyttäytymisen ongelmat ja niiden luokittelu. Teoksessa T. Ladonlahti, A. Naukkarinen 

& S. Vehmas (toim.) Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. Atena. 123-135.  

Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti (2001) Käyttäytymishäiriöiset lapset ja nuoret. Teoksessa M.Jahnukainen (toim.) 

Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa.  

 

Koulutukset 

Maksulliset 

Vaativat haastavan käyttäytymisen tilanteet ja niiden turvallinen hallinta Koulutus on Keskuspuiston 

ammattiopiston järjestämä. Koulutus on suunnattu kasvatus- opetus-, kuntoutus-, sosiaali- ja vammaistyön 

ammattilaisille. 

Kesäpäivät 11.6.2012: Haastavan käyttäytymisen monet kasvot Koulutus on HAASTE-hankkeen ja 

Keskuspuiston ammattiopiston yhteistyössä järjestämä. Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat 

neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa haastavissa kasvatus-, ohjaus- ja kuntoutustilanteissa 

työskentelevät, vanhemmat, sisarukset sekä muut aiheesta kiinnostuneet 

 

 

 

 

04. lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijalla laajoja 

oppimisvaikeuksia)  

 

Järjestöjä ja muita tahoja 

Opike Oppimateriaalikeskus Opike on perustettu kehittämään ja tuottamaan materiaaleja opetuksen, 

kasvatuksen ja kuntoutuksen tueksi. Tuotteet perustuvat kotimaiseen kehittämistyöhön, jota tehdään 

yhdessä opetuksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Oppimateriaalikeskus Opike on 

osa Kehitysvammaliittoa. Sivuston kautta löytyy muun muassa ammatilliseen erityisopetukseen ja 

aikuiskoulutukseen liittyvää materiaalia. 

 

Materiaaleja 

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas: Laaja-alaiset oppimisvaikeudet Linkin takaa löytyy tietoa laaja-

alaisista oppimisvaikeuksista sekä siitä, kuinka laaja-alaisista oppimisvaikeuksista kärsivää opiskelijaa 

voidaan tukea. 

https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Vaativat_haastavan_kayttaytymisen_tilanteet_ja_niiden_turvallinen_hallinta_3467
https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Kesapaivat_2012__teemana_haastava_kayttaytyminen_2492
http://www.opike.fi/?mod=info&section=opike
http://www.opike.fi/?mod=products&cat=29
http://www.opike.fi/?mod=products&cat=29
http://www.esteetonamis.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=116:kehityksen-viivaestyminen-laaja-alaiset-oppimisvaikeudet&catid=59:tietoa-oppimisvaikeuksista&Itemid=75
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Oppimisvaikeuksista vapaaksi – ohjaajan käsikirja Linkin kautta löytyy tietoa muun muassa 

oppimisvaikeuksista sekä testi oppimisvaikeuksiin liittyen.  

Severi-oppimisympäristö Selko-oppimisympäristö Severi on strukturoitu verkko-oppimisalusta, joka tekee 

verkossa toimimisesta helppoa, selkeää ja motivoivaa. Se on suunniteltu opiskelijoille, joilla on laaja-alaisia 

oppimisvaikeuksia. Etenkin lukemisen, kirjoittamisen, hahmottamisen ja toiminnanohjauksen vaikeudet on 

huomioitu. Severin voi saada ilmaiseen koekäyttöön.   

 

Kirjallisuus 

Närhi, V., Kuikka, P. & Seppälä, H. (toim.) 2010. Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. 

 

 

 

 

05. vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea 

kehitysvamma  

 

Järjestöjä ja muita tahoja 

Virtuopo on virtuaalinen opinto- ja uraohjauskeskus. Sivuilta löydät tietoa opiskelusta, työelämästä ja eri 
ammateista. Sivustosta tarjolla myös selkokielinen versio. 

  

Materiaaleja 

Papunet on sivusto kommunikoinnista ja selkokielestä ja se on tarkoitettu puhevammaisille ja selkokielen 

käyttäjille.   

Verneri  on Kehitysvammaliiton hallinnoima palvelu, josta löytyy tietoa muun muassa 
kehitysvammaisuudesta, palvelusuunnitelmista, kuntoutuksesta ja opiskelusta. Suurin osa on kirjoitettu 
myös selkokielellä.  

Kehitysvammaliiton kirjaston Kevali-kokoelma Kehitysvammaliiton kirjaston Kevali-kokoelmassa on 

kotimaista ja kansainvälistä tutkittua tietoa vammaisuudesta, erityisesti kehitysvammaisuudesta, 

vammaispalveluista ja palvelujen laadusta, vammaisten ihmisten elinoloista ja hyvinvoinnista sekä 

työmenetelmistä ja -välineistä. 

http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/oppaat_ja_kasikirjat/oppimisvaikeuksista_vapaaksi_-_ohjaajan_kasikirja/oppimisvaikeudet
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/severi-oppimisymparisto
http://www.opike.fi/?mod=products&pid=276
http://www.virtuopo.net/
http://www.papunet.net/
http://verneri.net/selko/opiskelu/ammatillinen-erityisopetus/
http://www.opike.fi/?mod=products&cat=29
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06. psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, 

päihdekuntoutujat)  

 

Järjestöjä ja muita tahoja 

 
www.a-klinikka.fi 

www.mtkl.fi 

www.paihdelinkki.fi 

www.mielenterveysseura.fi 

www.mielenterveys.taimi.fi 

www.omaiset-tampere.fi 

Tampereen nuorisopsykiatrian poliklinikka 

Tampereen opiskelijaterveydenhuollon psykologipalvelut 

Tampereen nuorisoneuvolan psykologi 

www.e-mielenterveys.fi 

 

Materiaaleja 

Nuorten masennus - Tietoa nuorille ja heidän perheilleen on Kansanterveyslaitoksen julkaisema opas, jonka 

tarkoitus on tarjota nuorille ja heidän perheilleen tietoa masennuksesta ja sen hoidosta sekä helpottaa 

avun hakemista. 

Nuorten depressio on Kansanterveyslaitoksen julkaisema opas, jonka tarkoitus on tarjota nuorten kanssa 

työskenteleville aikuisille tietoa nuorten masennuksesta, helpottaa hoitoa vaativan psyykkisen oireilun 

tunnistamista ja seulomista sekä tarjota käytännönläheistä tietoa masennuksen hoidosta. 

Väestöliiton sivuilta löytyy tietoa muun muassa nuoren mielenterveyteen liittyvistä asioita. Sivustolta löytyy 

myös muun muassa Hyvinvoivan nuoren tunnusmerkit -lista, jonka avulla nuoren tilannetta voi tarkastella. 

Mielenterveyden ongelmien huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa on Esok-hankkeen julkaisema 

opas mielenterveysongelmista kärsivän opiskelijan huomioon ottamisesta korkeakouluopiskeluissa. 

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa on Invalidiliiton 

Järvenpään koulutuskeskuksen tuottama opas opettajille ja opiskelijahuollon työntekijöille.  

http://www.a-klinikka.fi/
http://www.mtkl.fi/
http://www.paihdelinkki.fi/
http://www.mielenterveysseura.fi/
http://www.mielenterveys-taimi.fi/
http://www.omaiset-tampere.fi/
http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/mielenterveys/nuorisopsykiatria.html
http://www.tampere.fi/opiskeluterveys/mielenterveys.html
http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/mielenterveys/psykologit/nuorisoneuvola.html
file:///C:/Users/sannaa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.e-mielenterveys.fi
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2007/2007b06.pdf
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/ohjeet_ja_suositukset/nuortendepressio.pdf
http://www.vaestoliitto.fi/murkun_kanssa/tietoa/mielenterveys2/
http://www.vaestoliitto.fi/murkun_kanssa/tietoa/mielenterveys2/hyvinvoiva_nuori/
http://esok.jyu.fi/julkaisut/oppaat/mielenterveys/mieli_final.pdf/
http://www.ijkk.fi/kekeskus/pdf/Psyykkinen%20tuki.pdf
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Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas: psyykkinen sairaus Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä 

sellaisen hakijan, jolla on psyykkinen sairaus, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida.  

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas Linkin kautta löytyy yleistä tietoa siitä, miten yksilölliset tarpeet 

tulisi huomioida valintakoekäytänteitä järjestäessä.  

Oppimisvaikeuksista vapaaksi – ohjaajan käsikirja Linkin kautta löydät tietoa muun muassa päihde- ja 

mielenterveysongelmien suhteesta oppimiseen sekä aihealueeseen liittyviä tehtäviä.  

Jokeri -portaali: Mielenterveysongelmat ja oppiminen Sivustolta löydät tietoa mielenterveysongelmista ja 

opiskelusta sekä neuvoja ja vinkkejä siihen, miten opettaja voi toimia mielenterveysongelmista kärsivän 

opiskelijan tukemiseksi.  

PAAVO – Avuntarpeen itsearviointimenetelmä Avuntarpeen itsearviointimenetelmällä voi omaa 

asiantuntijuuttaan käyttäen arvioida omaa avun ja tuen tarvetta. PAAVO on tarkoitettu kaikille niille 

henkilöille, jotka haluavat arvioida tämänhetkisen avuntarpeensa. Menetelmän käyttäjän on mahdollista 

valita kolmesta eri vaihtoehdosta: ikäihmisen itsearviointi, liikuntavammaisen itsearviointi tai 

mielenterveyskuntoutujan itsearviointi. 

APUA –sivusto Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi mielenterveydestä, perheestä ja lapsista, perheväkivallasta, 

päihteistä ja riippuvuuksista. Sivustoa ylläpitävät sosiaali- ja terveysalan organisaatiot.  

Audit, alkoholin käytön arviointi –kysely Audit-kysely (Alcohol Use Disorders Identification Test) soveltuu 

liiallisen alkoholin käytön seulontaan.Audit -kysely soveltuu erityisesti terveystarkastustilanteeseen 

alkoholin käyttöön liittyvän keskustelun ja terveysneuvonnan avaajana. Audit-lomake sekä siihen liittyvä 

menetelmäkäsikirja löytyvät THL:n Kasvun kumppanit -sivustolta.  

Mielialakysely BDI -13 Kyselylomake on tarkoitettu työvälineeksi nuoren depressio-oireiden seulontaan 

esimerkiksi vastaanottotilanteen yhteydessä. Lomake on apuväline masennusoireilun, sen vakavuuden ja 

mahdollisen konsultaation ja hoidon tarpeen selvittämiseen. 

 

Kirjallisuus 

Anna-Liisa Lämsä (toim.) 2009. Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin 

 

 

 

 

 

http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-9-hakijat-joilla-on-psyykkinen-sairaus/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/
http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/oppaat_ja_kasikirjat/oppimisvaikeuksista_vapaaksi_-_ohjaajan_kasikirja/paihde-_ja_mielenterveysongelmien_suhde_oppimiseen
http://www.amiedu.net/jokeri/oppiminen/mielenterveys.htm
http://www.paavo.fi/
http://www.apua.info/
http://kasvunkumppanit.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/lomakkeet/lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuoltoon
http://www.kirkasmieli.fi/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=51&gid=6&orderby=dmdatecounter&ascdesc=DESC
https://www.ps-kustannus.fi/kampanja/tuote/Anna_Liisa_L%E4ms%E4/Mun_paha_olla/400429744.html


Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus / 2012 

07. fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma diabetes, 

epilepsia, syöpä) 

 

Järjestöjä ja muita tahoja  

www.allergia.com 

www.diabetes.fi 

www.epilepsia.fi 

 

Materiaaleja 

 

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja –opas: Pitkäaikaissairaus Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä sellaisen 

hakijan, jolla on pitkäaikaissairaus, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida.  

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas Linkin kautta löytyy yleistä tietoa siitä, miten yksilölliset tarpeet 

tulisi huomioida valintakoekäytänteitä järjestäessä. 

 

 

 

 

08. autismiin tai Asbergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet  

 

Järjestöjä ja muita tahoja 

www.autismiliitto.fi 

Autismisäätiö: Pirkanmaan toimipiste 

Aune-osaajaverkosto: Pirkanmaa Autismi- ja aspergerliiton sivustolta löytyy Pirkanmaan alueella toimivien 

ammattiosaajien yhteistiedot. Ammattiosaajat voivat tarjota muun muassa koulutusta, konsultaatiota tai 

vertaistukea opettajille. 

 

 

http://www.allergia.com/
http://www.diabetes.fi/
http://www.epilepsia.fi/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-8-hakijat-joilla-on-pitkaaikaissairaus/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/
http://www.autismiliitto.fi/
http://www.autismisaatio.fi/fi/toimipisteet/pirkanmaan-alue/
http://www.autismiliitto.fi/aune-osaajaverkosto/pirkanmaa/ammattiosaajat
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Materiaalit  

Autismin kirjoon kuuluvien opiskelijoiden opetus ja ohjaus Keskuspuiston ammattiopistossa Keskuspuiston 

ammattiopiston materiaalissa kuvaillaan Autismin kirjoon kuuluvien opiskelijoiden opettamista ja 

opetusjärjestelyitä ja –menetelmiä. 

Aspergerin oireyhtymän huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa on Esok-hankkeen julkaisema opas 

aspergerin oireyhtymään liittyvistä oppimisvaikeuksista kärsivän opiskelijan huomioon ottamisesta 

korkeakouluopiskeluissa. 

Autismi- ja aspergerliiton tukipalvelukoordinaattori Autismi- ja aspergerliiton sivustolta löydät Pirkanmaan 

alueella toimivien ammattiosaajien yhteistiedot. Ammattiosaajat voivat tarjota muun muassa koulutusta tai 

konsultaatiota opettajille. 

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas: Autismin kirjo Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä sellaisen 

hakijan, joka kuuluu autismin kirjoon, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida.  

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas Linkin kautta löytyy yleistä tietoa siitä, miten yksilölliset tarpeet 

tulisi huomioida valintakoekäytänteitä järjestäessä. 

 

Koulutukset, tapahtumat 

Maksulliset 

Autismin talvipäivät 2012 – Autismialan vuoden tapahtuma  Autismin talvipäivät on autismialan tapahtuma 

Helsingissä. Tapahtuma on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisille, autismin kirjon 

henkilöille, heidän lähipiirilleen ja muille asiasta kiinnostuneille. 

Autismin kirjon arviointikoulutus (mm. PEP-R, AAPEP/TTAP ja CARS) Koulutuksessa keskitytään autististen 

henkilöiden arviointiin. Koulutuksen kohderyhmänä ovat autististen henkilöiden kanssa työskentelevät. 

 

Kirjallisuus  

Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen.  Kirja on kattava kuvaus Aspergerin oireyhtymästä ja sen 

vaikutuksesta henkilön elämään eri ikävaiheissa. Selkeästä kirjasta hyötyvät alan ammattilaiset, Asperger-

henkilöt ja heidän lähi-ihmisensä.   

 

 

 

 

 

 

http://www.laaninhallitus.fi/lh/biblio.nsf/F3D5C597337A80BFC2256CBC00265DED/$file/KAUAS_hanke_2.pdf
http://esok.jyu.fi/julkaisut/oppaat/asperger/asperger_final.pdf/
http://www.autismiliitto.fi/aune-osaajaverkosto/pirkanmaa/ammattiosaajat
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-11-hakijat-jotka-kuuluvat-autismin-kirjoon/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/
http://www.autismiliitto.fi/talvipaivat
http://www.haukkaranta.fi/koulutukset/details/175-autismin-kirjon-arviointikoulutus-mm-pep-r-aapepttap-ja-cars
http://www.opike.fi/?mod=products&pid=360
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09. liikkumisen ja motorisen toimintojen vaikeus (tuki- ja 

liikuntaelinvammat, cp-oireyhtymä, lyhytkasvuisuus)  

 

Järjestöjä ja muita tahoja 

APUDATA on tietokanta apuvälinealan organisaatioista ja palveluista. APUDATA sisältää toimintakuvaukset 

ja yhteystiedot apuvälinealan yrityksistä sekä muista apuvälineiden parissa toimivista sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan organisaatioista (apuvälineyksiköt, erityiskoulut, kuntoutuslaitokset jne.). 

 

Materiaaleja  

Esteetön opiskelu -suositus ja -opas: Liikkumisrajoitteet Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä sellaisen 

hakijan, jolla on liikkumisrajoitteita, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida. 

Esteetön opiskelu -suositus ja -opas Linkin kautta löytyy yleistä tietoa siitä, miten yksilölliset tarpeet tulisi 

huomioida valintakoekäytänteitä järjestäessä.  

Liikuntavammaisen opiskelijan huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa on Esok-hankkeen julkaisema 

opas liikuntavammaisen opiskelijan huomioon ottamisesta korkeakouluopiskeluissa. 

PAAVO – Avuntarpeen itsearviointimenetelmä Avuntarpeen itsearviointimenetelmällä voi omaa 

asiantuntijuuttaan käyttäen arvioida omaa avun ja tuen tarvetta. PAAVO on tarkoitettu kaikille niille 

henkilöille, jotka haluavat arvioida tämänhetkisen avuntarpeensa. Menetelmän käyttäjän on mahdollista 

valita kolmesta eri vaihtoehdosta: ikäihmisen itsearviointi, liikuntavammaisen itsearviointi tai 

mielenterveyskuntoutujan itsearviointi. 

 

Koulutukset 

Maksuttomat 

Liikuntavammainen opiskelija ammatillisessa koulutuksessa Koulutus on Invalidiliiton Järvenpään 

koulutuskeskuksen järjestämä ja suunnattu ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstölle sekä 

opiskelijahuollon edustajille. 

 

 

 

 

 

http://info.stakes.fi/apuvalineet/fi/apudata
http://info.stakes.fi/apuvalineet/fi/apudata
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-6-hakijat-joilla-on-liikkumisrajoitteita/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/
http://esok.jyu.fi/julkaisut/oppaat/liikkuminen/Liikunta_final.pdf/
http://www.paavo.fi/
http://www.ijkk.fi/asiantuntijapalvelut/pdf/liikuntavammainenopiskelija.pdf
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10. kuulovamma 

 

Järjestöjä ja muita tahoja 

www.kuuloliitto.fi 

www.kl-deaf.fi 

www.tampereenkuuloyhdistys.fi 

Tampereen viittomakieliset ry  www.tamvi.yhdistysavain.fi  

 

Materiaaleja 

Viivi on Viittomakielisen opetuksen portti. Portaaliin on koottu kuurojen ja kuulovammaisten opetukseen 

liittyvää sekä kuurojen kulttuuria ja tulkkausta koskevaa tietoa. Portaalista löytyy myös viittomakieliset 

digitaaliset oppimateriaalit sekä runsaasti erilaisia linkkejä. Viittomakielisten videoiden, suomenkielisten 

tekstien, kuvien ja äänen yhdistelmästä johtuen portaali palvelee myös muita erityisryhmiä. 

Esteetön opiskelu -suositus ja -opas: Kuulovamma Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä sellaisen hakijan, 

jolla on kuulovamma, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida.  

Esteetön opiskelu -suositus ja -opas: Viittomakielinen kuuro Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä sellaisen 

hakijan, joka on viittomakielinen kuuro, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida.  

Esteetön opiskelu -suositus ja -opas Linkin kautta löytyy yleistä tietoa siitä, miten yksilölliset tarpeet tulisi 

huomioida valintakoekäytänteitä järjestäessä. 

Toppinen, Teuvo 2010. Kuulovammaisen opiskelijan opetuksen suunnittelu ja opettaminen ammatillisessa 

oppilaitoksessa 

Kuuron ja huonokuuloisen opiskelijan huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa  on Esok-hankkeen 

julkaisema opas heikkonäköisen ja sokea opiskelijan huomioon ottamisesta korkeakouluopiskeluissa. 

Ammattiviittomisto Ammattiviittomisto on Bovallius ammattiopiston sivuilta löytyvä materiaalipankki, 

johon  on koottu yli 350 viittomaa catering-, kone- ja metalli- sekä työhönohjausalalta. Sanakirja on kaikkien 

käytössä: sitä voivat hyödyntää erityisesti opiskelijat, opettajat, ohjaajat ja tulkit.  

 

 

 

 

 

http://www.kuuloliitto.fi/
http://www.kl-deaf.fi/
http://www.tampereenkuuloyhdistys.fi/
http://tamvi.yhdistysavain.fi/
http://www.viivi.fi/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-3-hakijat-joilla-on-kuulovamma/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-7-hakijat-jotka-ovat-viittomakielisia-kuuroja/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/10994/Teuvo%20Toppinen.pdf?sequence=1
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/10994/Teuvo%20Toppinen.pdf?sequence=1
http://esok.jyu.fi/julkaisut/oppaat/kuulo.pdf/
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/viittomat
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11. näkövamma  

 

Järjestöjä ja muita tahoja 

Näkövammaiset lapset ry www.silmatera.fi 

Näkövammaisten Keskusliitto ry www.nkl.fi 

Myötätuuli - näkövammaisten toimintakeskus www.tampereenseurakunnat.fi 

Tampereen seudun Näkövammaiset ry, Aleksin tupa www.tsnv.fi 

Celia-kirjasto tuottaa ja lainaa äänikirjoja, pistekirjoja, e-kirjoja, koskettelukirjoja ja kohokuvia sekä 

valmistaa oppikirjoja eri koulutusasteille näkövammaisille ja muille lukemisesteisille. 

Esteetön opiskelu -suositus ja -opas: Näkövamma Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä sellaisen hakijan, jolla 

on näkövamma, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida.  

Heikkonäköisen ja sokea opiskelijan huomioon ottaminen korkeakouluopiskeluissa on Esok-hankkeen 

julkaisema opas heikkonäköisen ja sokea opiskelijan huomioon ottamisesta korkeakouluopiskeluissa. 

Esteetön opiskelu -suositus ja -opas: Sokea Linkin takaa löytyy tietoa siitä, mitä sellaisen hakijan, joka on 

sokea, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi huomioida.  

Esteetön opiskelu -suositus ja -opas Linkin kautta löytyy yleistä tietoa siitä, miten yksilölliset tarpeet tulisi 

huomioida valintakoekäytänteitä järjestäessä.  

Näkövamma ja opiskelu Keskuspuiston ammattiopiston sivustolta löydät laajamittaisesti tietoa 

näkövammaan ja opiskeluun liittyen.  

Kirjallisuus 

Poussu-Olli H-S., Keto L. (1999): Perustietoa näkövammaisuudesta, näkövammaisten opetuksesta ja 

koulutuksesta 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.silmatera.fi/
http://www.nkl.fi/fi/etusivu
http://www.tampereenseurakunnat.fi/diakonia/vammaistyo/nakovammaiset
http://www.tsnv.fi/
http://www.celia.fi/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-1-hakijat-joiden-nako-on-heikentynyt/
http://esok.jyu.fi/julkaisut/oppaat/nako.pdf/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-2-hakijat-jotka-ovat-sokeita/
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/
http://www.keskuspuisto.fi/index.php?k=219351
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12. muu syy, joka edellyttää erityisopetusta  

 

MATEMAATTISET OPPIMISVAIKEUDET 

Esteetön opiskelu -suositus ja -opas Linkin kautta löytyy yleistä tietoa siitä, miten yksilölliset tarpeet tulisi 

huomioida valintakoekäytänteitä järjestäessä.  

Jokeri-portaali: Matematiikan oppimisvaikeudet Linkin takaa löytyy tietoja muun muassa tukikeinoista, joita 

opettaja voi käyttää matematiikan oppimisvaikeuksista kärsivän opiskelijan kanssa. 

Visuaalista matematiikkaa Osata, Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipiste sekä Kuulovammaisten 

Lasten Vanhempien Liitto ovat laatineet luentosarjan Visuaalista matematiikkaa, joka tuo esiin 

viittomakieliselle kulttuurille ominaisen tavan hahmottaa laskennallisia prosesseja viittomatilassa. Linkin 

kautta löytyy esimerkkejä luentosarjasta. Lisätietoja luentosarjasta voi kysyä erityisopettaja Marja 

Huovilalta Keskuspuiston ammattiopistosta (sähköposti: etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi)  

Kirjallisuus 

Pekka Räsänen & Leila Leino 2005. KTLT Laskutaidon testi luokka-asteille 7-9. Niilo Mäki Instituutti. KTLT on 

peruslaskutaitojen sekä niiden soveltamistaitojen arviointiin tarkoitettu luokka-asteille 7-9 normitettu 

tasotesti psykologien ja erityisopettajien käyttöön. Se soveltuu myös peruskoulun jälkeiseen nuorten 

aikuisten laskutaidon arviointiin. Testin tehtävät edellyttävät peruskoulussa opetettavan matematiikan 

sisältöjen hallintaa pääpainon ollessa peruslaskutaitojen soveltamisessa. 

Sari Tulla ja Virpi Mynttinen 2007. Matikkaa, ole hyvä! - Matematiikkaa eriyttävään ammatilliseen 

opetukseen catering-alalle. Opetushallitus.  

Arkimatikkaa –kirjasarja sopii erityisopiskelijoille, jotka opiskelevat joko valmentavassa tai ammatillisessa 

koulutuksessa. Arkimatikkaa sisältää arjen tilanteissa, kuten ruoanlaitossa, rahankäytössä ja 

puhtaanapidossa eteen tulevia laskuesimerkkejä. Aineistossa käytetään selkokieltä ja paljon kuvia 

havainnollistamaan opeteltavaa asiaa. 

Koulutukset 

Maksuttomat 

Toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen matematiikan opiskelussa (4 op) (Kiipulan ammattiopiston 

järjestämä koulutus) 

 

MAAHANMUUTTAJAOPISKELIJAT 

Esteetön opiskelu –suositus ja –opas: Kulttuuri- tai kielivähemmistöön kuuluvat  Linkin takaa löytyy tietoa 

siitä, mitä sellaisen hakijan, joka kuuluu kulttuuri- tai kielivähemmistöön, pääsykokeiden järjestelyissä tulisi 

huomioida.  

http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/
http://www.amiedu.net/jokeri/oppiminen/matematiikkavaikeus.htm
http://www.viivi.fi/osata_matematiikka/matematiikka.html
http://niilomakiinstituutti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=t12
http://verkkokauppa.oph.fi/epages/OPH.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/OPH/Products/9789521332395
http://verkkokauppa.oph.fi/epages/OPH.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/OPH/Products/9789521332395
http://www.opike.fi/?mod=products&pid=8
http://www.kiipula.fi/easydata/customers/kiipula/files/kehityshankkeet/kepa/opebox.pdf
http://www.kiipula.fi/easydata/customers/kiipula/files/kehityshankkeet/kepa/opebox.pdf
http://esok.jyu.fi/suositukset/esteeton-opiskejavalinta-opas/6-yksilollisten-tarpeiden-huomioon-ottaminen/6-13-kulttuuri-kielivahemmistoon-kuuluvat-hakijat/
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Kielipuntari on Opetushallituksen, Suomi-koulujen tuki ry:n ja Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen 

työryhmän (Aurora Vasama, toim.) laatima Suomi-kouluja varten suunniteltu tehtäväpaketti, jonka avulla 

opettajat voivat kartoittaa ja arvioida oppilaidensa kielitaitoa. Materiaalin yhteydessä mainitut ikätasot 

ovat viitteellisiä, määriteltyjen ikäryhmien rajoilla oleville oppilaille saattaa sopia joko nuoremmille tai 

vanhemmille suunnattu arviointipaketti heidän yksilöllisten erojensa mukaisesti.  

Maahanmuuttajien verkko-oppimateriaalit on Opetushallituksen kokoama linkkilista. 

ISOK –hankkeen materiaali-sivustolta löytyy muun muassa ammatillisen osaamisen kartoituksia, 

ammatillista sanastoa sekä perehdytysoppaita eri kielillä.  

Kirjallisuus 

Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. PS-kustannus. 

Juva 2010 

Klapuri, J., Löf, T & Mikkola, K. Elämä tarinaksi. Maahanmuuttajille suunnattu kirja osana suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja työkulttuuriin perehdyttävää materiaalipakettia.  

Laine, R., Nissilä, L. & Sergejeff, K. Eväitä, esimerkkejä ja kokemuksia – Luku- ja kirjoitustaidon opetus 

aikuisille maahanmuuttajille. 

Laine, R., Uimonen, E. & Lahti, Y. Aikuisten aapinen luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille.  

Lyly, T., Mylläri, T. & Pitkänen, J. Kieli testiin – Opas ammatilliseen peruskoulutukseen hakevien 

maahanmuuttajataustaisten suomen kielen testaamiseen. 

Nissilä, L. & Sarlin, H-M.2009 (toim.) Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Helsinki: Opetushallitus. 

Novitsky, A. & Alitolppa-Niitamo, A. 2012. Kotoutujan roolipaletti – toimintamalli maahanmuuttotyöhön. 

Väestöliitto. Roolipaletti on Väestöliiton monikulttuurisen osaamiskeskuksen käytännön työssä syntynyt 

työmenetelmä. Se on kehitetty erityisesti avuksi niille ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat toisesta 

maasta muuttaneita. Roolipalettia voidaan käyttää yksilö- ja ryhmäkeskusteluissa päiväkodissa, koulussa 

sekä sosiaali- ja terveystoimessa. 

Piikki, A. & Välkesalmi, M. Helppoa Suomea.  

Välimäki, M-L. & Tolvanen, P. Hygieniaosaaminen selkokielellä.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oph.fi/julkaisut/2011/kielipuntari
http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/maahanmuuttajien_koulutus
http://www.isok.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=1484563
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LINKKEJÄ KOULUTUKSIA JÄRJESTÄVIEN TAHOJEN KOTISIVUILLE:  

 

Niilo Mäki Instituutti (NMI) 

Keskuspuiston ammattiopisto 

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus 

Autismi- ja Aspergerliitto ry 

Ammattiopisto Luovi 

Aitoon koulutuskeskus 

Kiipulan ammattiopisto 

Bovallius ammattiopisto 

 

http://nmikoulutus.shop.wosbee.com/PublishedService?&frontpage=true
http://www.keskuspuisto.fi/koulutuspalvelut
http://www.ijkk.fi/asiantuntijapalvelut/koulutuspalvelut.html
http://www.autismiliitto.fi/koulutus
http://www.luovi.fi/Yleista/Erityisopetuksen_asiantuntijapalvelut
http://aikk.fi/palvelut/kehittamis-ja-palvelukeskustoiminta/
http://www.kiipula.fi/fi/kehittamishankkeet/erityisopetuksen_kehittamis-_ja_palvelutehtava
http://www.bovallius.fi/web/ammattiopisto/koulutus-ja-konsultaatio

