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Tämän oppaan tarkoituksena on kuvata polkua perusopetuksesta jatko- 

opintoihin sekä sitä, kuinka erityistä tukea järjestetään toisen asteen 

ammatillisessa koulutuksessa. Opas on tarkoitettu yläkoululaisille ja heidän 

huoltajilleen sekä perusopetuksen ja toisen asteen opettajille, opiskelijoille ja 

ohjaaville tahoille. 

 

Opas on laadittu yhteistyössä Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen 
koordinaatiokeskuksen (PAEK) ja Pirkanmaan alueella toimivien 

koulutuksen järjestäjien kanssa. Opas löytyy sähköisessä muodossa 

osoitteesta: www.ammattipolku.fi/oppaat-esitteet-ja-koonnit.  

TAUSTAA
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Ammatinvalinnan ohjaus 

 

Jatko-opintopäivät 

 

Tutustumiset toisen 

asteen oppilaitoksissa 

 

Opiskelijaksi ottamisen 

edellytykset (SORA- 

lainsäädäntö) 

 

Koulutukseen hakeminen 

 

Tiedonkeruu 

perusopetuksen 

päättöluokalla  

Opiskelijan tarvitseman 

tuen tarjoaminen 

oppilaitoksessa sekä 

työpaikalla järjestettävän 

koulutuksen aikana 

 

HOKSin toteutumisen 

seuranta ja päivittäminen 

tarvittaessa 

 

Erityisen tuen päätöksen 

purkaminen tarvittaessa 

 

Mahdollinen arvioinnin 

mukauttaminen ja 

ammattitaitovaatimuksis- 

ta tai osaamistavoitteista 

poikkeaminen 

Tiedonsiirto 

vastaanottavaan 

oppilaitokseen 

 

Henkilökohtaisen 

osaamisen kehittämisen 

suunnitelman (HOKS) 

tekeminen 

 

Erityisen tuen päätös 

 

Tuen tarpeesta 

tiedottaminen 

Ennen jatko- 
opintoihin siirtymistä

Opintojen 
alkuvaiheessa

Opintojen aikana

POLKU PERUSOPETUKSESTA JATKO-OPINTOIHIN

KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Kuvio 1. Polku perusopetuksesta jatko-opintoihin
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Ammatinvalinnan ohjaus

Oppilas saa tukea ja neuvoja ammatinvalintaansa perusopetuksen opinto- 

ohjaajalta. Ammatinvalinnanohjausta voi saada myös TE-toimiston kautta.  

Jatko-opintopäivä
Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden jatko-opintopäivät järjestetään 

marraskuussa. Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatio-keskus 

(PAEK) tiedottaa asiasta syksyisin. Kutsut lähetetään oppilaille peruskoulujen 

opinto-ohjaajien/opettajien kautta. Opinto-ohjaajat/ opettajat lähettävät kutsut 

myös oppilaiden huoltajille. Jatko-opintopäivän yhteydessä järjestetään 

huoltajien infoilta samaan teemaan liittyen.  

Tutustumiset toisen asteen oppilaitoksissa
Valmentavaan koulutukseen  (VALMA / TELMA) tai ammatilliseen 

peruskoulutukseen hakeutumassa olevan, opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevan, 

kannattaa ilmoittautua tutustumisjaksolle. Tutustumispäivistä ja 

-jaksoista saa lisätietoa muun muassa opinto-ohjaajilta ja toisen asteen 

oppilaitoksista.  Tutustumisjakso auttaa löytämään itselle sopivan ammatillisen 

koulutuksen.   

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset (SORA-lainsäädäntö)
SORA-lainsäädännöllä tarkoitetaan opiskelijan soveltumattomuuteen liittyviä 

ratkaisuja. Opiskelija voi olla soveltumaton koulutukseen esimerkiksi terveydentilan, 

toimintakyvyn, turvallisuuden vaarantamisen tai rikosmerkinnän perusteella. SORA- 

lain tarkoituksena on parantaa turvallisuutta oppilaitoksissa sekä opintojen jälkeen 

työelämässä. 

Koulutukseen hakeminen
Erityistä tukea tarvitseva oppilas voi hakea toisen asteen koulutukseen 

yhteishaussa, erityisopetuksen haussa tai perusopetuksen jälkeisen valmistavan 

koulutuksen haussa tai jatkuvassa haussa. Harkintaan perustuva valinta on osa 

yhteishakua.  Harkintaan perustuvalla valinnalla tarkoitetaan sitä, että hakija 

voidaan erityissyistä valita opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen, vaikka hänen 

pisteensä eivät riittäisi sisäänpääsyyn normaalihaussa. Katso harkinnanvaraisen 

haun ohjeet oppilaitosten omilta nettisivuilta.  

Tiedonkeruu perusopetuksen päättöluokalla
Tarvittaessa päättöluokan aikana täytetään tiedonsiirtolomake 

(www.ammattipolku.fi/lomakkeet).Tiedonsiirtolomake täytetään yhteistyössä opinto- 

ohjaajan/erityisluokanopettajan/erityisopettajan/luokanohjaajan, huoltajien sekä 

oppilaan kanssa. Lomakkeen tarkoituksena on toisen asteen opintojen 

järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen siirtäminen perusopetuksesta toisen 

asteen oppilaitokseen.   
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Tiedonsiirto vastaanottavaan oppilaitokseen
Selvitä oman koulusi käytännöt tiedonsiirtoon liittyen. Perusopetuksella on 

velvollisuus siirtää opetuksen kannalta välttämätöntä tietoa toiselle asteelle. 

Tiedonsiirtoa varten on laadittu Pirkanmaan alueen yhteinen tiedonsiirtolomake, 

jota voi käyttää. Lomake löytyy ammattipolku- 

sivustolta: http://ammattipolku.fi/lomakkeet 

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) 
tekeminen
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa HOKS. HOKSiin kirjataan 

yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja 

osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. HOKS laaditaan yhdessä 

opiskelijan, alaikäisen opiskelijan huoltajan, opettajien ja/tai 

opiskelijahuoltoryhmän kanssa 

Erityisen tuen päätös 
Opiskelijalla on oikeus saada erityistä tukea, kun erityisen tuen päätös on tehty. 

Päätös tulee siis aina tehdä, mikäli erityiselle tuelle on tarve. 

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, 

sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä 

oppimisen ja opiskelun tukea. Ennen erityisen tuen päätöstä arvioidaan, millaista 

tukea opiskelija mahdollisesti tarvitsee. Arviointi tehdään yhdessä opiskelijan ja 

alaikäisen kohdalla huoltajan kanssa. 

Koulutuksen järjestäjän tulee kirjata HOKSiin opiskelijalle tarjottavan erityisen tuen 

sisältö. Tukea tarjotaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten 

ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tuen tarpeesta tiedottaminen
Arkaluonteiset tiedot on säilytettävä erillään muista henkilötiedoista. 

Arkaluonteisiksi tiedoiksi määritellään muun muassa terveydentilaa koskevat tiedot. 

Erityisen tuen päätökseen liittyvät tiedot ovat koulutuksen järjestäjän määrittelemien 

henkilöiden saatavilla. Salassapitomääräysten mukaisesti opiskelijoiden tietoja 

käsitellään ainoastaan asiantuntijoiden kesken opiskelun edistämiseksi. Erityisen 

tuen asiantuntija suunnittelee opiskelijan yksilölliset tukitoimet, mutta tarkoituksena 

on, kaikki opettajat ja ohjaajat sitoutuvat opiskelijan tukemiseen.
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Opiskelijan tarvitseman tuen tarjoaminen oppilaitoksessa sekä 
työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana
Koulutuksessa huolehditaan tarpeellisten tukitoiminen järjestämisestä 

opiskelijoille. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle kirjataan HOKSiin muun 

muassa opiskelijalle tarjottavat erityiset opetus- ja ohjauspalvelut sekä 

tukitoimet.  

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttamisessa huomioidaan erityistä 

tukea tarvitsevan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja vahvuudet. 

Koulutuksen suorittamista työpaikalla tuetaan muun muassa antamalla 

opiskelijalle normaalia enemmän tukea ja ohjausta. Koulutussopimuspaikka 

valitaan huolellisesti opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

HOKSin toteutumisen seuranta ja päivittäminen tarvittaessa
HOKSia on päivitetään säännöllisesti opintojen aikana. Osana HOKS-prosessia 

tehdään myös urasuunnittelua. Tämä tarkoittaa, että suunnitellaan toimenpiteet, 

joilla edistetään opiskelijan työllistymistä tai jatko-opintoihin sijoittumista välittömästi 

tutkinnon tai koulutuksen suorittamisen jälkeen. Osana HOKSin toteutumista 

seurataan myös erityisen tuen toteutumista. 

Erityisen tuen päätöksen purkaminen tarvittaessa
Koulutuksen järjestäjän tulee purkaa päätös erityisestä tuesta, jos opiskelija ei 

opintojen edetessä enää tarvitse erityistä tukea.  

Mahdollinen arvioinnin mukauttaminen ja ammattitaitovaatimuksista 
tai osaamistavoitteista poikkeaminen
Ammatillisessa koulutuksessa on mahdollisuus tarvittaessa mukauttaa arviointia. 

Perusopetuksessa tästä käytetään nimitystä yksilöllistäminen. Ammatillisen 

perustutkinnon perusteissa määritellään, miltä osin osaamisen arviointia ei voida 

mukauttaa. Mukauttamisen rajoittaminen on tarpeen erityisesti, jos ammatti-alalla on 

sellaisia keskeisiä ammattitaito- tai turvallisuusvaatimuksia, joiden saavuttaminen on 

edellytyksenä kyseisessä ammatissa toimimiselle. Mukauttamiseen tarvitaan 

opiskelijan itsensä sekä (alaikäisen opiskelijan) huoltajan suostumus. Opiskelijalle 

selvitetään aina, mitä mukauttaminen tarkoittaa esimerkiksi jatko-opintojen kannalta. 

Mukauttaminen ei ole este jatko-opinnoille tai työllistymiselle. 

Ammatillisissa perustutkinnoissa voidaan poiketa ammattitaitovaatimuksista tai 

osaamistavoitteista, kun 

1. tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet 

ovat olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin 

opiskelijalle kohtuuttomia; tai 

2. poikkeaminen on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä 

syistä. 

Poikkeamisen tavoitteena on, että opiskelija voi suorittaa ammatillisen 

perustutkinnon, vaikka hän ei näiden syiden vuoksi joiltakin osin voi saavuttaa 

tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita.  
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ERITYISEN TUEN TARPEEN TUNNISTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (531/2017 64§) erityinen tuki määritellään 

seuraavasti: 

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, 

sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä 

oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten 

ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä 

tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa 

suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. 

 

Oppimisvaikeuksien ja -valmiuksien kartoittaminen sekä muu tiedonkeruu 

auttavat erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa (katso Kuvio 2). 

Opiskelijan 
 vahvuudet ja 
erityisen tuen 

tarve

Pääsykokeiden 

ja harkintaan 

perustuvan 

valinnan kautta 

saadut tiedot 

Opiskeluvalmiuk- 

sien ja 

ammatillisten 

valmiuksien 

 kartoittaminen 

O 

Tiedonsiirto 

peruskoulusta 

Muut testit ja 

lähtötaso- 

kartoitukset 

Tieto 

terveyden- 

tilasta (SORA- 

lainsäädäntö) 

 

Matematiikan 

testit 

 

Lukitestit 

 

 

Haastattelut ja 

kyselyt 

Opiskelijan 

ja/tai 

huoltajan 

kokemukset 

Kuvio 2. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen
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HENKILÖKOHTAINEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (HOKS) JA ERITYISEN 

TUEN PÄÄTÖS

Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma eli HOKS. Mikäli opiskelija tarvitsee erityistä tukea 

opinnoissaan, tehdään erityisen tuen päätös.  

HOKS Erityisen tuen päätös

HOKSiin kirjataan yksilölliset 

osaamisen tunnistamista, 

tunnustamista, hankkimista, 

kehittymistä ja osoittamista sekä 

ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. 

Opiskelija ja opettaja(t) laativat 

yhteistyössä suunnitelman, jonka 

lähtökohtana ovat 

opetussuunnitelman tavoitteet sekä 

opiskelijan omat tavoitteet. 

Opiskelijan sitoutuminen 

suunnitelman toteuttamiseen on 

tärkeää.  

 

Erityisen tuen tunnistamisen jälkeen 

tehdään erityisen tuen päätös. Ennen 

päätöksen tekemistä arvioidaan 

yhdessä opiskelijan ja alaikäisen 

opiskelijan huoltajan kanssa millaista 

tukea opiskelija mahdollisesti tarvitsee 

ammatillisissa opinnoissa.  

Erityisen tuen tarve ja erilaiset 

tukimuodot määritellään jokaiselle 

opiskelijalle yksilöllisesti ja opiskelijan 

tavoitteiden saavuttamista tuetaan 

yksilöllisesti. Tarvittava tuki ja sen 

toteuttaminen kirjataan HOKSiin. 

HOKSiin kirjataan lyhyesti myös 

kuvaus erityisen tuen tarpeesta eli 

miksi opiskelija tarvitsee erityistä 

tukea. Erityisen tuen toteutumista 

arvioidaan säännöllisesti. Erityisen 

tuen päätös voidaan tarvittaessa myös 

purkaa.  
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ERITYISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

ERITYINEN TUKI YLEISISSÄ AMMATILLISISSA 

OPPILAITOKSISSA

ERITYINEN TUKI AMMATILLISISSA 

ERITYISOPPILAITOKSISSA

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 

ammatillinen koulutus järjestetään 

ensisijaisesti ammatillisissa 

oppilaitoksissa yhdessä muiden 

opiskelijoiden kanssa (=integroitu 

erityisopetus). Tarvittaessa 

tutkintotavoitteista koulutusta voidaan 

järjestää myös pienryhmissä. 

Opetukseen hakeudutaan 

pääsääntöisesti yhteishaun kautta, 

mutta myös jatkuvan haun kautta on 

mahdollista hakea. Pienryhmään 

hakeuduttaessa on useimmiten 

suositeltavaa käydä 

tutustumisjaksolla. Osassa 

ammatillisista oppilaitoksissa 

järjestetään perustutkintotavoitteisen 

koulutuksen lisäksi myös 

ammatilliseen perustutkintoon 

valmentavaa koulutusta (VALMA). 

 

Ammatillisten erityisoppilaitosten 

tehtävänä on huolehtia vaativaa 

erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja 

aikuisten ammatillisesta koulutuksesta 

sekä valmentavan koulutuksen järjes- 

tämisestä (VALMA ja TELMA). Lisäksi 

ne tarjoavat erityisopetuksen palveluja 

ja osaamista muille oppilaitoksille. 

 

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa voi 

opiskella tutkintotavoitteisessa 

koulutuksessa ja valmentavassa 

koulutuksessa. Oppilaitokset eivät ole 

mukana yhteishaussa, vaan niihin 

hakeudutaan erityisopetuksen haun ja 

jatkuvan haun kautta. Lisätietoja saa 

suoraan oppilaitoksista. Ammatillisiin 

erityisoppilaitoksiin on mahdollista 

mennä tutustumaan. 

 

Ammatillisten erityisoppilaitosten 

tukipalvelut ovat laajemmat kuin 

yleisissä oppilaitoksissa. Tukipalvelut 

ovat oppilaitoksen kirjoilla olevien 

opiskelijoiden lisäksi myös yleisten 

oppilaitosten erityistä tukea tarvitsevien 

opiskelijoiden saatavilla 

asiantuntijapalveluina. Oppilaitoksista 

saa tietoa myös erilaisista apuväli- 

neistä, jotka mahdollistavat vammaisen 

opiskelijan opiskelun ja työn.  

Erityisen tuen tarkoituksena on tarjota yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet

kaikille. Erityisen tuen järjestelyt ovat yksilöllisiä ja ne suunnitellaan opiskelijan

tarpeista lähtien. Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen niin ammatillisissa

perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa kuin erikoisammattitutkinnoissa sekä

valmentavassa koulutuksessa. Koulutus voidaan järjestää joko yleisessä

ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. 
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OPISKELU AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 

A. Ammatillisissa oppilaitoksissa samoissa 

ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa (integroitu 

erityisopetus)

B. Pienryhmissä yleisissä ammatillisissa 

oppilaitoksissa tai ammatillisissa 

erityisoppilaitoksissa

Erityistä tukea tarvitsevien 

opiskelijoiden ensisijaisia 

opiskelupaikkoja ovat tavalliset 

ammatilliset oppilaitokset. 

Erityisopetusta toteutetaan 

ensisijaisesti integroituna 

erityisopetuksena, mikä tarkoittaa, 

että opiskelija opiskelee 

pääsääntöisesti samassa ryhmässä 

muiden opiskelijoiden kanssa. 

Tarvittaessa opetusta eriytetään 

pienempiin ryhmiin. Koulutuksessa 

huolehditaan tarpeellisten 

tukitoiminen järjestämisestä 

opiskelijoille. Koulutusta 

suunniteltaessa ja toteutettaessa 

huomioidaan opiskelijoiden 

yksilöllinen tuen tarve ja yksilölliset 

tavoitteet, oppimisvalmiudet sekä 

elämäntilanne. 

 

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi 

suorittaa tutkinnon myös opiskelemalla 

pienryhmässä. Pienryhmiä on sekä 

yleisissä ammattioppilaitoksissa että 

ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. 

 

Pienryhmien järjestämistavat: 

1) Uusi ryhmä aloittaa vuosittain 

2) Ryhmässä on opinnoissaan eri 

vaiheissa olevia opiskelijoita; 

aloituspaikkoja vapautuu  

valmistuneiden verran 

3) Uusi ryhmä alkaa joka kolmas vuosi 

4) Uusi ryhmä muodostetaan 

tarvittaessa 

1. AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi 

suorittaa ammatillisen perustutkinnon 
samassa ryhmässä muiden 
opiskelijoiden kanssa tai 
pienryhmässä. Koulutusmuodosta 

riippumatta erityistä tukea 

tarvitsevalle opiskelijalle tehdään  

ertiyisen tuen päätös. Alla kerrotaan 

lyhyesti molemmista 

ryhmävaihtoehdoista:
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Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava 

koulutus 

- VALMA

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 

- TELMA

Koulutuksen tavoitteena on antaa 

opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen 

peruskoulutukseen hakeutumiseen ja 

vahvistaa opiskelijan edellytyksiä 

suorittaa ammatillinen perustutkinto. 

Koulutus on tarkoitettu ensisijassa 

vailla toisen asteen tutkintoa oleville 

perusopetuksen päättäneille nuorille. 

Valmentavasta koulutuksesta voi 

siirtyä suorittamaan ammatillista 

koulutusta joko ammatillisena 

peruskoulutuksena tai 

oppisopimuskoulutuksena, jos 

opiskelijan valmiudet riittävät ja 

koulutuksen järjestäjällä on vapaita 

aloituspaikkoja. 

 

www.ammattipolku.fi/koulutustarjonta/ 

valma 

Koulutuksen tavoitteena on antaa 

sairauden ja vamman vuoksi erityistä 

tukea tarvitseville opiskelijoille 

henkilökohtaisten tavoitteiden ja 

valmiuksien mukaista opetusta ja 

ohjausta työhön ja mahdollisimman 

itsenäiseen suoriutumiseen elämässä. 

Tarkoitus on, että opiskelija löytää työn 

ja toimeentulon, asumisen, vapaa-ajan 

ja kuntoutumisen osalta ratkaisun 

hyvään ja itsenäiseen elämään. 

Koulutus toteutetaan aina 

erityisopetuksena. 

 

www.ammattipolku.fi/koulutustarjonta/t 

elma 

2. VALMENTAVA KOULUTUS

On olemassa kaksi erilaista valmentavaa 

koulutusta: 

- Ammatilliseen peruskoulutukseen 

valmentava koulutus (VALMA) ja 

- Työhön ja itsenäiseen elämään 

valmentava koulutus (TELMA) 

Ammatilliseen peruskoulutukseen 

valmentavan koulutuksen sekä Työhön 

ja itsenäiseen elämään valmentavan 

koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä, opiskeluaika on pääosin yksi vuosi. 

Koulutuksen järjestäjän päätöksellä voi Työhön ja itsenäiseen elämään 

valmentava koulutus henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella kestää 

enintään 3 vuotta.
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ERITYISEN TUEN TOTEUTUS AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Opetuksen tukitoimet suunnitellaan 

yksilöllisesti erityistä tukea tarvitsevan 

opiskelijan tarpeiden mukaisesti. 

Tavoitteena on, että erityisen tuen 

avulla opiskelija saavuttaa 

ammatillisen pätevyyden, joka 

mahdollistaa työllistymisen. 

Erityisopetuksessa käytettäviä 

menetelmiä voivat olla 

ryhmätilanteisiin, henkilökohtaiseen 

ohjaukseen sekä työssäoppimiseen 

liittyvät menetelmät. Tukitoimia ja 

tukimuotoja on olemassa erilaisia. 

Tukea on saatavilla kaikissa 

ammatillisissa oppilaitoksissa ja 

ryhmissä. Ammatillisten 

erityisoppilaitosten tukipalvelut ovat 

laajemmat kuin yleisissä 

oppilaitoksissa. 

 

Mahdollisia tukikeinoja: 
 

Integroitu erityisopetus. Erityistä 

tukea tarvitseva opiskelija opiskelee 

yleisessä ammattioppilaitoksessa 

yleisopetuksen ryhmässä, jossa häntä 

tuetaan yksilöllisesti mahdollisuuksien 

mukaan. 

 

”Oppimispajat”. Tarvittaessa 

opiskelijan on mahdollista suorittaa 

(keskeytyneitä) opintoja tuetusti. 

Henkilökohtaisen- ja 

pienryhmäohjauksen tarkoituksena on 

tukea opiskelijaa suorittamaan hylätyt 

tai puuttuvat arvosanat ja opiskella 

yksilöllisesti niitä aineita, joissa hänellä 

on vaikeuksia. 

 

 

Samanaikaisopetus. Luokassa on 

kaksi opettajaa, joista toinen voi auttaa 

tukea tarvitsevia opiskelijoita tehtävien 

tekemisessä. 

 

Pienryhmäopetus. Pienryhmissä 

opiskelu voi olla työvaltaista. 

Pienryhmä opetus voi olla myös 

rinnakkaisopetusta. Tällöin opetus 

tapahtuu samalla materiaalilla kuin 

muiden opiskelijoiden opetus, mutta 

eri tilassa. 

 

Ohjaajien tuki. Ohjaajat voivat toimia 

esimerkiksi luokassa opettajan rinnalla 

ja pienryhmän ohjaajana. Ohjaaja voi 

myös ohjata ja tukea opiskelijan 

oppimista henkilökohtaisesti. 

 

Opetusmateriaali. Erityistä tukea 

tarvitsevien opiskelijoiden 

opetusmateriaali voi tarvittaessa olla 

selkokielistä eli helposti luettavaa ja 

ymmärrettävää tai esimerkiksi 

puhuttua tai kuvallista. 

 

(jatkuu...) 

13



Eriyttäminen. Opettaja pyrkii 

ottamaan huomioon opiskelijoiden 

erilaiset oppimisedellytykset. 

Oppimiseen ja opetukseen 

käytettävää aikaa sekä opetettavan 

aineksen laajuutta voidaan vaihdella. 

Myös opetusmenetelmät ja/tai 

materiaalit voivat olla eriytettyjä. 

Opetuksessa voidaan esimerkiksi 

hyödyntää konkreettisia 

havaintovälineitä, suppeampia 

sisältöjä, helpompia tehtäviä ja 

selkeämpiä materiaaleja. Lisäksi 

oppimisympäristöä voi muokata 

joustavasti. 

 

Mukauttaminen. Mukautetussa 

arvioinnissa opiskelijan osaaminen ei 

täytä T1-tason (tyydyttävä) kriteereitä. 

Arviointi voidaan mukauttaa, mikäli 

opiskelija ei tuesta huolimatta saavuta 

T1-tasoa. Tällöin laaditaan mukautetut 

kriteerit ja määritellään yksilölliset 

tavoitteet. 

 

Erityistä tukea tarvitsevan 
työpaikalla järjestettävä koulutus. 
Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 

työpaikalla tapahtuvaa oppimista 

tukevia menetelmiä ovat muun 

muassa yksilöllinen ohjaus ja 

yksilölliset järjestelyt kuten lisätty 

työpaikalla järjestettävä koulutus. 

Opettaja antaa työpaikan edustajalle 

riittävästi tietoa opiskelijan 

tarvitsemasta tuesta.  

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 

koulutussopimuspaikan valinnalla on 

erityisen suuri merkitys.  

 

 

 

Työpaikkarekisteristä ammattipolku- 

sivustolta löytyy 

koulutussopimuspaikkoja ja 

työpaikkoja erityistä tukea tarvitseville. 

 

Osaamisen osoittaminen (ja 
arviointi). Erityistä tukea tarvitsevalla 

opiskelijalla on oltava erilaisia 

mahdollisuuksia näyttää osaamisensa. 

Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisia 

arviointimenetelmiä. Erilaisia 

arviointimenetelmiä voivat olla muun 

muassa suulliset kokeet, 

oppimispäiväkirjat, esitelmät ja 

portfoliot. 
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TOIMIJOITA TOISELLA ASTEELLA

Oppilaitosyhteisön koko 
henkilökunta osallistuu erityisen tuen 

tarjoamiseen. Erityistä tukea tarvitseva 

opiskelija voi saada tukea monelta 

oppilaitoksen henkilökuntaan 

kuuluvalta. Eri oppilai-toksissa saattaa 

olla eri nimisiä toimijoita. 

 

OMA-opettaja. OMA-opettaja ottaa 

opiskelijat vastaan opintojen alkaessa. 

Hän tukee ryhmänsä opiskelijoiden 

opintojen suunnittelua ja toteuttami- 

sesta. OMA-opettaja kokoaa tietoa 

erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoi- 

den tunnistamiseksi. Hän osallistuu 

myös HOKSin laadintaan ja pitää 

yhteyttä huoltajiin. OMA-opettaja on 

opiskelijan lähin tukihenkilö opiskeluun 

liittyvissä asioissa. Hän seuraa 

opiskelijan opintojen etenemistä. 

 

Opettajat. Opettajat kirjaavat HOKSiin 

oman opetettavan aineensa 

toteutustavan ja ottavat huomioon 

opiskelijan yksilöllisen tuen tarpeen 

opetuksessaan. 

 

Erityisopettaja. Erityisopettaja voi 

toimia joko ryhmän (pienryhmät) 

opettajana tai toisena opettajana 

luokassa. Erityisopettaja tukee ja 

konsultoi opettajia erityistä tukea tar- 

vitsevien opiskelijoiden asioissa. Eri- 

tyisopettajat huolehtivat erityistä tukea 

tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisestä 

ohjauksesta ja opetuksesta. 

 

Ohjaaja (ammatillinen ohjaaja, 
opintoavustaja). Ohjaaja ohjaa ja 

tukee erityistä tukea tarvitsevia  

 

 

 

opiskelijoita heidän opinnoissaan joko 

henkilökohtaisesti tai ryhmässä. 

Ohjaaja tekee yhteistyötä huoltajien, 

ryhmänohjaajien ja 

opiskelijahuoltoryhmän kanssa. 

 

Kuraattori. Kuraattori on osa 

opiskelijahuoltoryhmää. Kuraattori 

toimii psyykkisten ja sosiaalisten 

ongelmatilanteiden asiantuntijana. 

Kuraattori myös vastaa opiskelijan 

hyvinvoinnin turvaamisesta sekä 

elämänhallinnan tukemisesta 

muuttuvissa elämäntilanteissa. 

 

Opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaaja ohjaa 

opiskelussa, ammatillisessa 

suuntautumisessa sekä oman elämän 

hallinnassa. Erityistä tukea tarvitse- 

valla opiskelijalla (samoin kuin muilla- 

kin opiskelijoilla) on oikeus saada 

opinto-ohjausta koko opintojensa ajan. 

 

Lukiopettaja. Osassa oppilaitoksista 

on nimetty äidinkielen erityisopettaja, 

joka järjestää lukitukea. Lukiopettaja 

esimerkiksi tekee lukitestejä ja antaa 

lukilausuntoja. Oppilaitoksissa, joissa 

ei ole erikseen lukiopettajaa, 

erityisopettajat huolehtivat samoista 

tehtävistä kuin lukiopettaja. 

 

Terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja 

vastaa opiskelijoiden terveydenhoitoon 

liittyvistä asioista. Opiskeluhuolto- 

ryhmä vastaa opiskelijoiden fyysisestä, 

psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvin- 

voinnista huolehtimista. Tavoitteena on 

opiskeluun liittyvien ongelmien 

ennaltaehkäisy sekä turvallisen 

opiskeluympäristön luominen. 
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TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJONTAA PIRKANMAALLA

Tarjonta löytyy osoitteesta 

www.ammattipolku.fi/koulutustarjonta 

ja sinne päivitetään vuosittain tiedot tulevista koulutuksista.
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PIRKANMAAN AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN KOORDINAATIOKESKUS

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen 
(PAEK) toiminnan tavoitteena on tasapuolisen koulutuksen ja joustavien 

opintopolkujen toteutuminen Pirkanmaalla. 

 

Ota yhteyttä tai vieraile sivulla www.ammattipolku.fi, kun tarvitset tietoa alla 

oleviin asioihin liittyen: 

- Koulutustarjonta Pirkanmaalla 

- Koulutukseen hakeminen 

- Opiskelijan tuki 

- Työllistymisen tuki 

 

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen 
kotisivut löytyvät osoitteesta: 

www.ammattipolku.fi 

 

Yhteydenotot ja yhteystiedot: 
www.ammattipolku.fi/ota-yhteytta 
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Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen ylläpitäjät ja kumppanit:

http://ammattipolku.fi/

