
 

TERVEHDYS PAEKISTA! 
PIRKANMAAN AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN KOORDINAATIOKESKUKSEN 

SYYSKIRJE 2019 

Tähän kirjeeseen on koottu Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) ajankohtaisia asioita. Ensimmäisellä sivulla on PAEKin ja 

yhteistyöverkoston kuulumisia. Toiselle sivulle on koottu PAEKin tilaisuuksia. Tilaisuuksiin tulee täydennyksiä vielä syksyn aikana. PAEKin tilaisuuksien lisäksi kirjeeseen on 

koottu poimintoja myös muista koulutuksista ja tapahtumista. Kirjeen lopussa on linkkejä uusiin tai muutoin ajankohtaisiin materiaaleihin.  

Ammattipolku.fi-sivustoa (www.ammattipolku.fi) seuraamalla löydät aina tuoreimmat PAEKin kuulumiset.  

Hyvää syksyn jatkoa! 

Yhteistyöterveisin, 

Sanna Annala 

sanna.annala@tampere.fi 

050 3030 748 

file:///C:/Users/annalhe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D8PALO2F/www.ammattipolku.fi
mailto:sanna.annala@tampere.fi


PAEKin kuulumisia 
 

❖ PAEKin kotisivut ja logo ovat uudistuneet. Kotisivut löytyvät tutusta osoitteesta www.ammattipolku.fi. Kotisivuilta löytyy nyt kolme osiota: 1. Opiskelijat ja 

huoltajat 2. Oppilaitokset 3. Työelämä. Kullekin kohderyhmälle suunnatut materiaalit ovat nyt selkeämmin löydettävissä ja myös kotiväkeä kannattaa 

rohkaista tutustumaan sivustolla olevaan materiaaliin.  

 

❖ Tänä syksynä perusopetuksesta saatiin toiselle asteelle aiempiin vuosiin verrattuna huomattavasti suurempi määrä tiedonsiirtolomakkeita. Isot kiitokset 

yhteistyöstä! Työllisyyspalveluiden ja oppilaitosten välisen nivelvaiheen tiedonsiirtoon on myös laadittu lomake PAEKin verkostossa. Lomake ja ohjeistus 

löytyvät ammattipolku-sivustolta (https://ammattipolku.fi/lomakkeet/). Tiedonsiirto myös tässä nivelvaiheessa on koettu erittäin tärkeäksi 

opiskelijan/asiakkaan onnistuneen siirtymän kannalta.  

 

❖ Kiitos kaikille PAEKin kyselyihin vastanneille! Viime vuoden aikana tehtyihin kyselyihin saatiin ennätysmäärä vastauksia ja niistä saatu tieto on ollut aidosti 

vaikuttavaa. Kyselyiden kautta saatu tärkeä tieto auttaa osaltaan muun muassa koulutustarpeiden ennakoinnissa ja toisen asteen koulutustarjonnan 

suunnittelussa. Yhteistyö eri nivelvaiheissa on koettu tärkeäksi ja yhteistyötapaamisiin ja tilaisuuksiin on osallistunut aiempaa enemmän eri tahojen 

toimijoita.  

 

❖ PAEKin selvityksissä ja verkostoissa on noussut esille erityisesti neljä teemaa (toimintakausi 2018-2019): 

- Vähintään seuraavat 2-4 vuotta perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvissä ikäluokissa on aiempaa enemmän erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. 

- Hakijoiden joukossa on aiempaa huomattavasti enemmän maahanmuuttajataustaisia erityistä tukea tarvitsevia.  

- Kouluakäymättömyys on lisääntynyt ja huoli poissaoloista kasvanut myös peruskoulun puolella. 

- Lisääntyneiden valinnan mahdollisuuksien kääntöpuoli: Yksilöllisten, räätälöityjen opintopolkujen ja mahdollisuuksien lisääntymisen sekä yhteisöllisyyden 

puuttumisen vaikutukset näkyvät muun muassa sitoutumattomuutena ja sinnikkyyden puuttumisena. 

Tutustu koontiin tarkemmin TÄSTÄ 

 

❖ Ammatillisten erityisoppilaitosten ja yleisten ammattioppilaitosten pienryhmien tutustumiskäynneistä on tehty koonti. Koonnista löytyy muun muassa 

yhteyshenkilöiden yhteystiedot, tutustumisjaksojen ajankohtia jne. Koonti löytyy ammattipolku-sivustolta alla olevalta sivulta: 

https://ammattipolku.fi/koulutustarjonta/ 

Tutustumisjaksoja varten tehty esitietolomake sekä ohjeistus lomakkeen käyttämiseen löytyvät PAEKin sivuilta: https://ammattipolku.fi/lomakkeet/ 

 

❖ Vapaiden opiskelupaikkojen tilannetta kannattaa tarpeen mukaan seurata pitkin vuotta. Vapaat opiskelupaikat löytyvät Opintopolusta, mutta vapaista  

pienryhmäpaikoista pyritään tiedottamaan myös PAEKin kautta.  

 

❖ Viime vuoden tapaan myös tänä vuonna järjestetään PAEKin koordinoima Vuoden työantaja -kilpailu. Kilpailu on avoinna lokakuussa. Muistathan 

ilmiantaa hyvän työnantajan! Hyvien yhteistyökumppaneiden esiin nostaminen on tärkeää erityistä tukea tarvitsevien työllistymisen edistämisen 

kannalta. 

http://www.ammattipolku.fi/
https://ammattipolku.fi/lomakkeet/
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2019/09/PAEKin-selvitykset-2018-2019-1.pdf
https://ammattipolku.fi/koulutustarjonta/
https://ammattipolku.fi/lomakkeet/
https://opintopolku.fi/wp/fi/


 

 

PAEKin tilaisuudet  

• 19.9.2019 Työhönvalmentajien verkostotapaaminen 

• 8.10.2019 TELMA-verkoston tapaaminen 

• 28.10.2019 VALMA-verkoston tapaaminen 

• 5.11.2019 Päihteiden käyttöön liittyvä tilaisuus (PAEKin ja Ohjauksen kehittäminen -

hankkeen yhteinen seminaari) 

• 15.11.2019 Erityisen tuen toimijoiden yhteistapaaminen (ent. Opinto-ohjaajien ja 

erityisopettajien yhteistapaaminen) 

• 28.11.2019 Erityistä tukea tarvitsevien yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden jatko-opintopäivä 

ja huoltajien infoilta 

• 3.12.2019 Hankeverkoston tapaaminen (Myös uudet hankkeet tervetulleita!) 

• 13.12.2019 Osallisuuden ja elämänhallinnan vahvistaminen varhaisessa vaiheessa – Miten 

tuen opiskelijan motivaatiota ja hyvinvointia opintopolulla? (PAEKin ja Ohjauksen 

kehittäminen-hankkeen yhteinen seminaari) 

• 24.1.2020 PAEKin koordinoima ”Työllistymisen tuki” –seminaari (Oppilaitokset, 

työllisyyspalvelut, Te-palvelut ja Kela) 

• 30.1.2020 Ammatillisten erityisoppilaitosten yhteinen tutustumispäivä 

• 7.2.2020 Maahanmuuttajataustaisen erityisen tuen tarpeen tunnistaminen – opiskelijan 

kohtaaminen ja ohjaaminen (PAEKin ja Target-hankkeen yhteinen seminaari) 

• 2.4.2020 Kahdeksasluokkalaisten erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien infoilta: 

Erityinen tuki lukiokoulutuksessa, yleisissä ammattioppilaitoksissa sekä ammatillisissa 

erityisoppilaitoksissa 

• Lisäksi syksyn 2019 aikana tulossa vielä koulutustilaisuus, jonka teemana on liiallisen 

netinkäytön haittavaikutukset, someriippuvuus ja peliriippuvuudet 

 

Kaikista PAEKin tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin PAEKin kotisivuilla osoitteessa www.ammattipolku.fi 

Poimintoja muista koulutuksista ja tilaisuuksista 

30.10. Dialogisuus ja vaativa erityinen tuki  

30.10. Digivirta – työelämän perustaidot -tilaisuus (Turku, osallistuminen mahdollista myös 

etäyhteyden kautta) 

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%2Ftapahtumat-ja-koulutukset%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_8_advancedSearch%3Dfalse%26_8_tabs1%3Devents%26_8_keywords%3D%26_8_delta%3D20%26_8_resetCur%3Dfalse%26_8_cur%3D112%26_8_struts_action%3D%252Fcalendar%252Fview%26_8_npage%3D106%26_8_andOperator%3Dtrue%26_8_shift%3D1&_8_eventId=14539237
https://digitutor.utu.fi/digivirta/


7.-9.11. Apuvälinemessut (Tampere). Messuilla uutuutena muun muassa Koulu ja kuntoutus -

teema/ohjelma 

12.11. OPH: Maailman suurin vanhempainilta 

19.11. 6Aika: DuuniPolku - hankkeen koko hankeverkoston yhteinen päätösseminaari 

(Tampere)  

 

Kannattaa tutustua myös seuraaviin koulutuksiin ja tapahtumiin:  

Erkkaa verkossa luennot  

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET2) – Reformissa eteenpäin! –hankkeen koulutus: 

Erityisen hyvä opettajuus 

Koulutuksia hahmottamisen haasteista, tulossa myöhemmin (HAHKU-hanke): 

https://www.hahku.fi/koulutus/ 

Seminaarisarja: Tuen kysymyksiä oppijan polulla – varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 

Kehitysvammaisten Tukiliitto (KVTL) järjestää verkossa tapahtuvaa toimintaa ja kursseja nuorten 

huoltajille: Lisätietoa KVTL:n sivuilta 

 

Linkkejä ja vinkkejä 

 

Oppimisen tuen neuvonta: 

Palvelusta saa neuvoja esimerkiksi oppimisen tuen järjestelyihin koulussa tai lakien ja normien 

tulkitsemiseen sekä soveltamiseen. Kysymyksiin vastaavat Oulussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, 

Kuopiossa ja Helsingissä työskentelevät Valterin asiantuntijat. Tarvittaessa palvelun 

asiantuntijatiimissä etsitään ratkaisuja moniammatillisesti ja yhdessä Opetushallituksen 

erityisosaajien kanssa. 

 

Koulua käymättömät oppilaat – Pieni opas koulunkäynnin tueksi 

Opas on suunnattu paljon koulusta poissa olevien lasten ja nuorten kanssa toimiville, kuten 

koulun ja oppilashuollon henkilöstölle sekä huoltajille. Oppaassa käsitellään toimia, joiden 

avulla koulunkäyntiä voidaan tukea niin koulussa kuin kotonakin. 

https://apuvaline.info/
https://apuvaline.info/sivu.tmpl?sivu_id=9161;
http://maailmansuurinvanhempainilta.fi/
https://6aikaduunipolku.fi/events/ti-19-11-tulevaisuuden-tyot-ja-osaaminen-duunipolku-hankeverkoston-paatosseminaari/
https://6aikaduunipolku.fi/events/ti-19-11-tulevaisuuden-tyot-ja-osaaminen-duunipolku-hankeverkoston-paatosseminaari/
https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/erkkaa-verkossa-luennot/
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2019/09/HET2-esite-Erityisen-hyvä-opettajuus_-3.pdf
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2019/09/HET2-esite-Erityisen-hyvä-opettajuus_-3.pdf
https://www.hahku.fi/koulutus/
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/seminaarisarja-tuen-kysymyksia-oppijan-polulla-varhaiskasvatuksesta-toiselle
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/tuleva/verkkokurssit/
https://vip-verkosto.fi/joko-sinulle-on-tuttu-oppimisen-tuen-neuvonta/
http://www.tuuve.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kouluakaymattomatoppilaat_opas.pdf


 

Aikuisten perustaitotesti  

TAIKOJA-hankekokonaisuudessa kehitetyllä perustaitotestillä voi arvioida luku-, numero- ja 

tietoteknisiä perustaitoja 

 

Työkaluja aikuisten perusopetukseen: 

Sähköinen julkaisu, jossa on mm. konkreettisia esimerkkejä ohjauksen tueksi, linkkejä eri maiden 

koulutusjärjestelmiin, linkkejä aikuisten perusopetusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin jne. 

 

 

PAEK Hankeverkoston uudet hankkeet: 

Avoin työhuone -hanke Hankkeen pääkohderyhmänä ovat 18-35 vuotiaat vaikeasti 

työllistyvät tai työkokemusta ja koulutusta vailla olevat nuoret aikuiset, erityisesti miehet.  

Hankkeessa edistetään nuorten osallisuutta, elämänhallintaa ja työllistymistä tarjoamalla 

konkreettinen tila, johon he voivat tulla vailla leimautumisen pelkoa ja jossa he voivat 

suunnitella itseään kiinnostavia projekteja yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. 

Kop-hanke Hankkeen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 

palkkatyöhön ja varmistaa heidän saumaton eteneminen palvelujärjestelmässä. Hankkeen 

aikana työskennellään noin 100 kehitysvammaisen henkilön kanssa ja tavoitteena on löytää 30 

prosentille polku kohti palkallista työsuhdetta. 

Nuorisotakuuhanke Game Changer 

Nuorisotakuuhanke Game Changer tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä oman osaamisen ja 

mielenkiintojen selvittämisen äärelle. Apua saa niin yksilövalmentajalta kuin ryhmältä. Toiminta 

tähtää tekemiseen ja nuorista lähtevien ideoiden toteuttamiseen. Ryhmän jälkeen etsitään 

seuraava askel, joka vie nuorta kohti omannäköistä polkua. Hanke päättyy marraskuussa 

2019. 

 

Kaikki PAEKin Hankeverkoston hankkeet löytyvät ammattipolku-sivustolta osoitteesta 

https://ammattipolku.fi/hankeverkosto/ 

http://www.perustaitotesti.fi/
http://www.e-julkaisu.fi/tredu/omppu/mobile.html#pid=1
http://avointyohuone.fi/
https://www.martinus.fi/sivustot/martinus/kop
https://ammattipolku.fi/hankeverkosto/
https://ammattipolku.fi/hankeverkosto/

