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joskus on hälyä ja keskittyminen vaikeaa

kiire – työ ei lopu ikinä

töitä on paljon enemmän kuin peruskoulussa

opiskelen paljon asioita yhtä aikaa

apua saa, jos pyytää

erityiskoulussa apua on joka puolella

tärkeintä on tietää, mitä haluaa

apu on pieniä vinkkejä

sovitut ajat erityisopettajan kanssa, jolloin teen kesken jääneitä opiskelutehtäviä

vaikeaa ja ihan kivaa
en ole koskaan yksin

kaikki erilaiset persoonat, joiden kanssa on tultava toimeen!

pitää olla hyvä paineensietokyky

ilmapiiri on ystävällinen

apua voi kysyä myös muilta opiskelijoilta

joskus on vaikea ymmärtää opettajan ohjeita

kiireen tuntu – en ole ripeätoiminen

kovat paineet

riippuu siitä, kuinka iso oppimisen ongelma on

ajattelin tänne tullessa erityiskoulua, nytkin se on mielessä

totuin isoon ryhmään jo yläkoulussa

täällä on vapaampaa kuin peruskoulussa

tärkeää on, että tunnen olevani oikealla alalla

kodin tuki tärkeää

olen itse ottanut asioita hoitaakseni

haluan opiskella, haluan todistuksen ja työpaikan!

luokkakaverit ovat tärkeitä

kävin ensin Valman

työssäoppimispaikalla kerrottiin, miten opin, millaista 

apua tarvitsen



AMMATTIIN OPISKELU
– MIKÄ MUUTTUU?

Opiskelu-
ympäristö

Opiskelu-
kaverit

Työskentely-
tavat

Ammatilliset 
opettajat

Enemmän 
vapautta, 
enemmän 
vastuuta

KAIKKI 
MUUTTUU!Mahdollisuus 

opiskella myös 
kesällä



Tutkinnon rakenne 180 osp/3 v.

Ammatilliset 
tutkinnon osat 

145 osp

Yhteiset 
tutkinnon 

osat 
35 osp

Lukio-
opintoja

Urheilu-
valmennus

Oppisopimus-
opiskelu



Tutkinnon rakenne
180 osaamispistettä 

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
• Viestintä ja vuorovaikutus

äidinkielellä, suomi 4 osp
äidinkielellä, opiskelijan oma äidinkieli 4 osp
äidinkielellä, suomi toisena kielenä 4 osp
toisella kotimaisella 1 osp
vieraalla kielellä 3 osp

• Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
• Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
6 osp

• Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp
• Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden 

soveltaminen 2 osp

Yhteiskunta ja työelämäosaaminen 
9osp 

• Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
2 osp
• Työelämässä toimiminen 2 osp
• Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
• Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
• Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp
• Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

35 osp
(pakollisia 

26 ja 
valinnaisia  

9)



Mitä opiskelijan saama tuki 
voi olla?

• Ryhmätilanteissa (samanaikaisopetus; 
opettaja/ohjaaja/erityisopettaja, opiskelua pienryhmässä)

• Henkilökohtaisessa ohjauksessa (opetuksen eriyttäminen, 
työvaltainen opiskelu, Treenaamo-opiskelua, 
opiskelutehtävien, tavoitteiden ja arvioinnin 
mukauttaminen, tutkinnon osien opiskelu koko tutkinnon 
sijaan)

• Erityisen tuen suunnitelma 

• Mukauttaminen; jos tukitoimista huolimatta opiskelija ei 
saavuta oppimistavoitteita tai ammattitaitovaatimuksia



Mikä on auttanut onnistumaan?

• Oma motivaatio opiskeluun ja kiinnostus alaan

• Oma aktiivisuus;  avun pyytäminen ja 
vastaanottaminen

• Hyvä yhteishenki ryhmässä

• ”Olen täällä töissä” –asenne

• Halu ottaa tukea vastaan

• Työssäoppimispaikalla kerrottiin 
erityistarpeista

• Kodin taustatuki



Pienryhmiä Tredussa

• Ravintola- ja cateringala 
pt, kokki 

• Puhtaus- ja 
kiinteistöpalvelualan pt, 
kiinteistönhoitaja 

• Kone- ja 
tuotantotekniikan pt, 
levyseppähitsaaja  

• Liiketoiminnan pt, 
merkonomi

• Tekstiili- ja muotialan 
pt, vaatetusompelija  

• Pintakäsittelyalan pt, 
maalari 

• Rakennusalan pt, 
talonrakentaja 



Muista Valma-vaihtoehto!

Opiskeluvalmiudet
Työelämävalmiudet

Arki ja 
elämänhallinta  

Opiskeluvalmiudet

Uraohjaus


