
Ammatilliset erityisoppilaitokset



Mitä on ammatillinen erityisopetus?

• Tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat oikeutettuja opinnoissaan 
ja jatkosijoittumisessaan vaativaan erityiseen tukeen

• Tuen perusteena esim. oppimisen ja sosiaalisen toiminnan 
vaikeudet sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet

• Ammatillista erityisopetusta järjestetään 
ammattioppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa



Ammatilliset erityisoppilaitokset

• Ammatillisia erityisoppilaitoksia Pirkanmaalla toimii kolme:
• Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan 

ammattiopisto

• Erityisoppilaitoksissa opiskellaan yksilöllisten tavoitteiden ja 
yksilöllisen opintopolun mukaisesti

• Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOKS eli henkilökohtainen osaamisen 
kehittämisen suunnitelma. HOKS on korvannut HOPSin ja HOJKSin.

• Suunnitelmaa tarkistetaan koko opintojen ajan ja siihen sisältyy 
urasuunnitelma.



Runsaasti tukea, pienet ryhmät
• Erityisoppilaitoksissa opiskellaan pienissä ryhmissä, 

monipuolisissa oppimisympäristöissä tekemällä oppien
• Valmentavissa koulutuksissa ryhmäkoko 6-12 opiskelijaa

• Perustutkintokoulutuksissa 10-14 opiskelijaa

• Opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea 
opinnoissa ja päivittäisessä elämässä

• Opiskelijaa tuetaan yksilöllisesti mm. osaamisen hankkimiseen, 
kuntoutumiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa

• Yhteistyö perheen ja muiden asiantuntijoiden kanssa keskeinen osa 
opiskelua



Koulutuskokeilut ja tutustumiset
• Erityisoppilaitokset järjestävät koulutuskokeiluja, joiden 

tarkoituksena on selvittää kokeilijan kiinnostusta, 
soveltuvuutta ja valmiuksia valitsemallaan koulutusalalla.

• Maksusitoumuksen koulutuskokeiluun voi saada Kelalta tai 
TE-toimiston ammatinvalinnanohjauksesta, mikäli 
koulutuskokeilu on maksullinen

• Jos koulutuskokeilu ei ole mahdollista, voi tulla 
tutustumiskäynnille yksin, huoltajan, opon tai oman 
opiskelijaryhmän kanssa ennen hakemista. 



Koulutustarjonta

• Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa voi opiskella
• Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa

• Valmentavassa koulutuksessa

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava (VALMA)

• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava (TELMA)

• Oppilaitosten koulutustarjonta oppilaitosten omilla nettisivuilla ja 
osoitteessa ameo.fi

http://ameo.fi/ammatillinen-erityisopetus/koulutustarjontataulukko/


Ammatillisiin erityisoppilaitoksiin hakeminen

• Ammatilliseen erityisopetukseen on oma haku 11.3.-1.4.2020 
Hakemiseen tarvittavat liitteet lähetetään oppilaitosten 
nettisivuilla olevien ohjeiden mukaisesti 9.4.2020 mennessä, 
siihen oppilaitokseen, johon olet hakemassa

• Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijaksi ottamisen 
tulokset hakijoille aikaisintaan 11.6.2020.

• Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta 
koulutuksen järjestäjälle viimeistään 25.6.2020.



Ammatillisiin erityisoppilaitoksiin hakeminen

• Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella myös lukuvuoden 
aikana ja hakeutuminen tehdään jatkuvan haun kautta

• Oppilaitoksiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi



Kiipulan ammattiopisto

Haettavissa olevat koulutukset, valmentavat:

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA

• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA



Kiipulan ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot:

• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, työvaltainen 
toteutus

• Datanomi

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• Lähihoitaja

• Liiketoiminnan perustutkinto, työvaltainen toteutus
• Merkonomi

• Luonnonvara – alan perustutkinto, työvaltainen toteutus
• Puutarhuri



Ammattiopisto Luovi 

Haettavissa olevat koulutukset, valmentavat:

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA

• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA



Ammattiopisto Luovi 

Ammatilliset perustutkinnot toteutetaan työelämälähtöisesti:

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kodinhuoltaja

Toimitilahuoltaja

Kiinteistönhoitaja

• Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomi



Ammattiopisto Luovi 

• Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Kokki

• Autoalan perustutkinto

Ajoneuvoasentaja 

• Logistiikan perustutkinto

Varastonhoitaja



Tuotantokoulu -
yhteistyössä Siltavalmennuksen kanssa
• Autoalan perustutkinto

Ajoneuvoasentaja (Silta-Auto, Turjankadulla)

• Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Kokki (Silta-Lounasravintola, Vehnämyllynkadulla)

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistönhoitaja ( Turjankatu)

• Rakennusalan perustutkinto

Talonrakentaja (Vehnämyllynkatu)

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA

( Hatanpää)



Aitoon koulutuskeskus, Tampere

Haettavissa olevat koulutukset, valmentavat:

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA

• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA



Aitoon koulutuskeskus, Pälkäne
• Telma

• Valma

• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

• Taideteollisuusalan perustutkinto

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
• Toimitilahuollon osaamisala

• Kiinteistöhoidon osaamisala



www.ameo.fi


