
 

Kevään 2018 haku 
 

Koosteen syksyllä 2018 alkavista pienryhmistä (ammatilliset perustutkinnot) 
Pirkanmaalla löydät täältä (PDF). Kooste löytyy Ammattipolku.fi-sivuston 
Koulutustarjonta-osiosta. 
 
Koosteen syksyllä 2018 alkavista valmentavista koulutuksista ammatillisissa 
erityisoppilaitoksissa löydät täältä (PDF). Kooste löytyy Ammattipolku.fi-
sivuston Koulutustarjonta-osiosta. 
 
Harkintaan perustuvan valinnan perusteluiden kirjoittamisen avuksi laadittu lomake löytyy 
osoitteesta www.ammattipolku.fi/lomakkeet 
 
Tiedonsiirto perusopetuksesta toiselle asteelle  Tiedonsiirtolomake on tehty apuvälineeksi 
opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen siirtämiseen. Lomake  ja ohjeistus 
löytyvät osoitteesta www.ammattipolku.fi/lomakkeet. 
 
Esitietolomake tutustumisjaksoa (Valmentavat koulutukset) varten löytyy myös osoitteesta 
www.ammattipolku.fi/lomakkeet. Lomake täytetään oppilaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. 

PIRKANMAAN AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN KOORDINAATIOKESKUS    2018 

KEVÄTKIRJE 2018 

 

 

  KEVÄÄN HAKUAJAT 
 

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 20.2. -13.3.2018 
Erityisopetuksen haku 14.3.–4.4.2018 

Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten haku 22.5.–24.7.2018 

Tervehdys PAEKista! 
 

Tähän kirjeeseen on koottu Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) näkökulmasta 

ajankohtaisia asioita.  Ensimmäisellä sivulla on kevään hakuun liittyviä aikatauluja ja materiaaleja, toiselle sivulle on 

koottu koulutuksia ja tapahtumia ja kolmannelta sivulta löydät ajankohtaisia asioita sekä materiaaleja. Seuraathan myös 

Ammattipolku.fi-sivustoa, josta löydät aina tuoreimmat PAEKin kuulumiset.  

 

Tammikuusta 2018 alka-

en ammatilliseen koulu-

tukseen voi hakeutua 

myös jatkuvan haun 

kautta.  Lisätietoja Opin-

topolku –sivustolta sekä 

oppilaitosten omilta verk-

kosivuilta. 

http://www.ammattipolku.fi/images/stories/Koulutustarjonta_PERUSTUTKINNOT.pdf
http://www.ammattipolku.fi/images/stories/Koulutustarjonta_PERUSTUTKINNOT_2016-2017.pdf
http://www.ammattipolku.fi/images/stories/Koulutustarjonta_ER-VALMENTAVAT.pdf
http://ammattipolku.fi/lomakkeet
http://ammattipolku.fi/lomakkeet
http://www.ammattipolku.fi/lomakkeet
https://www.facebook.com/koordinaatiokeskus
https://twitter.com/ammattipolku
http://www.ammattipolku.fi/hakeminen/yhteishaku
http://www.ammattipolku.fi/hakeminen/erityisopetuksen-haku
http://www.ammattipolku.fi/hakeminen/valmistavan-koulutuksen-haku
http://ammattipolku.fi/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/jatkuva-haku-ammatilliseen-koulutukseen/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/jatkuva-haku-ammatilliseen-koulutukseen/


2.2.  Hankeverkoston tapaaminen, Tampere  

7.2. Aitoon koulutuskeskuksen, Kiipulan ammattiopiston ja Ammattiopisto Luovin avoimet ovet yliopistonka-

dulla, Tampere 

8.2.  Kiintymyskeskeisestä vuorovaikutuksesta keinoja haastavien lasten kohtaamiseen, Hämeenlinna  

13.2. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena, webinaari 

14.2., 15.2.  Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys elämäntaitona, Tampere  

15.2., 20.3., 19.4.  Eriyttävän opetuksen valmennus yläkouluun, Tampere  

19.2., 22.2.  Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue, Tampere  

20.2.  Kiipulan ammattiopiston Tampereen Teräskadun toimipaikan TELMA -koulutuksen esittelypäivä  

22.2.  Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokka-asteilla 6-9, Tampere Maksullinen koulutus! 

28.2.  Erkkaa verkossa: Mitä kuuluu, pojat? – Poikien valtasuhteet, väkivalta ja kiusaaminen koulussa  

5.3. Nepsy-asiakkaan kohtaaminen, Tampere 

6.3.  Erityinen tuki (ammatillisen koulutuksen reformi), Tampere  

6.3., 8.3., 12.3., 

20.3., 11.-13.4., 

26.4.    

Digiosalliseksi –hankkeen workshopit 

7.3., 23.3.  Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen 

tilanteisiin ja työssä jaksamiseen, Tampere  

7.3.  Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus, Tampere  

8.3.  Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi, Tampere ja Hämeenlinna  

12.3.  Erityinen tuki (ammatillisen koulutuksen reformi), Tampere  

16.3., 23.3., 26.3., 

28.3.  

KOTU – kohtaa ja tue, maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu -koulutus  

19.3.  VALMA-verkoston tapaaminen, Tampere  

22.3.  Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi, Tampere ja Hämeenlinna 

28.3.  Erkkaa verkossa: Nuori, sinussa on sitä jotakin! – Arvostava kohtaaminen ja nuoren vahvuuksien ja potenti-

aalin löytämisen mahdollisuudet ja haasteet. 

3.4.  Nuoren mielen ensiapu: Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen, Tampere  

  

12.4.  Matemaattiset oppimisvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella, Tampere Maksullinen koulutus!  

16.4., 25.4.  Mielenterveyden ensiapu®: Mielenterveys elämäntaitona, Tampere  

20.4.  Motivoivaa meininkiä (2 op)  

20.4. Opinto-ohjaajien ja erityisopettajien yhteistapaaminen, Tampere Ohjelma tarkentuu lähempänä tilaisuutta! 

25.4.  Erkkaa verkossa: ”Se on pieniä tekoja sille opettajalle mutta suuria oppilaalle” – välittävän opettajan teese-

jä. 

26.-27.4.2018  Erityisopetuksen kansallinen konferenssi, Helsinki Maksullinen ! 

4.5.  Ryhmä liikkeelle – vuorovaikutus ja toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja ohjauksessa (1 op)  

8.5.  Aamiaistilaisuus työnantajille. Kutsu/mainos myöhemmin keväällä!  

31.5.  Työelämäoikeutta! Tampere Maksullinen koulutus!  

Koulutukset, tapahtumat ja tilaisuudet 

Alle on poimittu eri toimijoiden tänä keväänä järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia. Huomaathan, että osaan tilaisuuksista 

päättyy ilmoittautuminen jo hyvin pian. Lisätietoa löydät klikkaamalla tilaisuuden otsikkoa.  

http://www.ammattipolku.fi/tapahtumat/icalrepeat.detail/2018/02/02/407/31/paek-hankeverkoston-tapaaminen
http://www.ammattipolku.fi/tapahtumat/icalrepeat.detail/2018/02/07/410/31/aitoon-koulutuskeskuksen-kiipulan-ammattiopiston-ja-ammattiopisto-luovin-avoimet-ovet
http://www.ammattipolku.fi/tapahtumat/icalrepeat.detail/2018/02/07/410/31/aitoon-koulutuskeskuksen-kiipulan-ammattiopiston-ja-ammattiopisto-luovin-avoimet-ovet
https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftapa
https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftapahtu
http://osake.eeventti.fi/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-mielenterveys-elamantaitona-436
http://osake.eeventti.fi/koulutukset/eriyttavan-opetuksen-valmennus-ylakouluun-344
http://osake.eeventti.fi/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-haavoittuva-mieli-tunnista-ja-tue-456
http://www.ammattipolku.fi/images/stories/Kutsu_Ter%C3%A4skadun_esittelyp%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4n_talvi_2018.pdf
http://kauppa.nmi.fi/product/983/nettilukutaito-ja-luetun-ymmartamisen-tukeminen-luokka-asteilla-69-2222018-tampere
https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/erkkaa-verkossa-luennot/
https://lapepirkanmaa.fi/nepsy-asiakkaan-kohtaaminen-koulutu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gUEUTmgvH0Cqhp7J5ADms_BIqDLQWK1PrXyIaqlLh4BUQVdDN0dSN0ZQSDVOMkNTN0JKTlVGUThLMC4u
http://digiosalliseksitamk.blogspot.fi/p/workshopit.html
http://osake.eeventti.fi/koulutukset/sosiaalisten-ja-psykososiaalisten-ongelmien-tunnistaminen-ja-ennaltaehkaisy-kaytannon-ratkaisuja-arjen-tilanteisiin-ja-tyossa-jaksamiseen-452
http://osake.eeventti.fi/koulutukset/sosiaalisten-ja-psykososiaalisten-ongelmien-tunnistaminen-ja-ennaltaehkaisy-kaytannon-ratkaisuja-arjen-tilanteisiin-ja-tyossa-jaksamiseen-452
http://osake.eeventti.fi/koulutukset/yhteisopettajuus-ja-samanaikaisopetus-463
https://www.kiipula.fi/osaamisperusteiset-ja-asiakaslahtoiset-oppimisratkaisut-seka-arviointi
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gUEUTmgvH0Cqhp7J5ADms_BIqDLQWK1PrXyIaqlLh4BUQk1WOUZXUVRQTDZHSFNNUDBDVFE1TTBOMC4u
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveyden-ensiapu/kotu-koulutus-tampere-163-ja-2332018
http://www.ammattipolku.fi/tapahtumat/icalrepeat.detail/2018/03/19/408/31/valma-tapaaminen
https://www.kiipula.fi/osaamisperusteiset-ja-asiakaslahtoiset-oppimisratkaisut-seka-arviointi
https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/erkkaa-verkossa-luennot/
https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/erkkaa-verkossa-luennot/
http://osake.eeventti.fi/koulutukset/nuoren-mielen-ensiapu-mielenterveysosaamista-lasten-ja-nuorten-kohtaamiseen-475
http://kauppa.nmi.fi/product/990/matemaattiset-oppimisvaikeudet-ylakoulussa-ja-toisella-asteella-1242018-tampere
http://osake.eeventti.fi/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-mielenterveys-elamantaitona-470
https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/seuraavat-koulutukset/meininkia-ja-menestysta-menetelmilla/
https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/erkkaa-verkossa-luennot/
https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/erkkaa-verkossa-luennot/
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1988
https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/seuraavat-koulutukset/hyvafiilis/
https://www.vates.fi/vates/koulutus/tyoelamaoikeutta-helsinki-15.2.2018.html


Yhteistyöterveisin, 

Sanna Annala 

050 303 0748 
Etunimi.sukunimi@tampere.fi 

www.ammattipolku.fi 

PIRKANMAAN AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN KOORDINAATIOKESKUS     2018 

KEVÄTKIRJE 2018 

Ammatillisen koulutuksen reformi  

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018.  

 Reformista löytyy ajankohtaista tietoa mm. OKM:n sivuilta osoitteesta http://minedu.fi/amisreformi.  

 Sivustolta löytyy muun muassa seuraavat tiiviit infopaketit: 

  Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalle? 

  Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjälle? 

  Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa työelämälle? 

 Kannattaa tutustua myös OPH:n Reformin tuki –sivustoon:  

 http://oph.fi/reformintuki/koulutuksen_jarjestaminen/opiskelijan_hyvinvointi_ja_tukipalvelut/erityinen_tuki 

 

Ajankohtaisia asioita ja artikkeleita 

 
 Ammattiopisto Luoville ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 

 ”Erityistukea tarvitsevat antavat työyhteisölle paljon” – Pirkanmaan Osuuskauppa palkkasi 11 erityistukea tarvitsevaa joulukauppaan 

 Vammaiskortti käyttöön Suomessa näillä näkymin kevään 2018 aikana 

 Autismikirjon diagnosointi muuttuu 2018 

 Celian oppikirjat maksuttomiksi 1.1.2018 

Materiaaleja 

 
PAEKin tuottamia materiaaleja: 

 Erityisen tuen kartoitus—Ennakointikysely yläkoulujen erityisopettajille 

 Kysely opinto-ohjaajille ja erityisopettajille (toteutettu Yhteistapaamisessa 24.11.2017) 

 MaRa-alan työssäoppimispaikkoja ja työpaikkoja erityistä tukea tarvitseville  

 
Muita materiaaleja: 

 Ammatillisen koulutuksen reformi: ”Ammatillinen erityisopettaja – mukana muutoksessa” (Anne 

Mårtenssonin materiaalit Ammatillisilta erityisopettajapäiviltä, syksy 2017) 

 Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa (OKM, Kehittämisryhmän loppuraportti) 

 Selvitys vaikeimmin vammaisten erityisopetuksen tarpeesta ja koulutuksen saatavuudesta ammatillisissa 

peruskoulutuksessa (Owalgroup) 

 AmmE – kuvia ammatilliseen erityisopetukseen 

 Aikuisen arki toimimaan -opas (ADHD-liitto) 

Parasta osaamista -

verkostohanke järjestää opetus

- ja ohjaushenkilöstölle refor-

min toimeenpanon tueksi 

maksuttomia webinaareja 

keväällä 2018. 

Alueelliset reformilähettiläät 

tukevat ja kannustavat amma-

tillisen koulutuksen järjestäjiä 

reformin toimeenpanossa ja 

käynnistämisessä. Lisätietoa 

esimerkiksi ammattipolku-

sivustolta. 

http://ammattipolku.fi/
http://www.ammattipolku.fi/
http://minedu.fi/amisreformi
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM+AKR+mika+muuttuu+opiskelija.pdf/6952c82f-92af-4c9d-853b-7e1ed1b3ed7b
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM+AKR+mika+muuttuu+jarjestajalle.pdf/43824d21-bf2a-4a57-a872-b3bcd3f01b67
http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM_AKR_mika_muuttuu_tyoelama.pdf/9f7fb2b6-ab52-4dc1-861e-a1fc5aace194
http://oph.fi/reformintuki/koulutuksen_jarjestaminen/opiskelijan_hyvinvointi_ja_tukipalvelut/erityinen_tuki
https://luovi.fi/uutiset/2017/10/luoville-ensimmainen-ammatillisen-erityisopetuksen-laatupalkinto/
https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/593683-erityistukea-tarvitsevat-antavat-tyoyhteisolle-paljon-pirkanmaan-osuuskauppa?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.vammaiskortti.fi/
https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo/diagnosointi/diagnoosimuutos
https://www.celia.fi/news/celian-oppikirjat-tulevat-maksuttomiksi-1-1-2018/
http://ammattipolku.fi/images/stories/Erityisen_tuen_kartoitus_2017.pdf
http://ammattipolku.fi/images/stories/Kysely_opinto-ohjaajien_ja_erityisopettajien_yhteistapaamisessa_koonti.pdf
http://www.ammattipolku.fi/etusivu/tyoelama
http://www.aeo.fi/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/AnneMartensson.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80629/OKM_34_2017.pdf
http://docplayer.fi/27315079-Selvitys-vaikeimmin-vammaisten-tarpeesta-ja-koulutuksen-saatavuudesta-ammatillisessa-peruskoulutuksessa.html
http://docplayer.fi/27315079-Selvitys-vaikeimmin-vammaisten-tarpeesta-ja-koulutuksen-saatavuudesta-ammatillisessa-peruskoulutuksessa.html
http://www11.edu.fi/amme2/
http://www.adhd-liitto.fi/oppaat-ja-julkaisut/oppaat-ja-ladattavat-materiaalit
https://blogit.jao.fi/parastaosaamista/2018/01/03/parasta-osaamista-webinaarit-2018/
https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/reformilahettilaat/

