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Tähän kirjeeseen on koottu Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen
koordinaatiokeskuksen (PAEK) näkökulmasta ajankohtaisia asioita. Tässä
kirjeessä on tietoa kevään yhteishakuihin liittyen sekä muutamia syksyn
koulutusseminaareissa esille nousseita materiaalivinkkejä. Lisäksi
kirjeeseen on koottu muun muassa työllistymiseen ja
työnantajayhteistyöhön liittyviä asioita.
PAEKin toimesta tehdään vuosittain erilaisia kyselyitä ja selvityksiä. Voit
tutustua esimerkiksi erityisluokanopettajien ja erityisopettajien
näkemyksistä tehtyyn erityisen tuen kartoitukseen. Kartoitus antaa
kokonaiskuvan siitä, millaiselta erityisen tuen kentällä Pirkanmaalla
näyttää tällä hetkellä ja tulevina vuosina. Seuraathan myös
Ammattipolku.fi-sivustoa, josta löydät aina tuoreimmat PAEKin
kuulumiset.

HAKEUTUMINEN JA KOULUTUSTARJONTA (KEVÄT 2020)
AIKATAULUT

❖
❖
❖

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 18.2.–10.3.2020
Erityisopetuksen haku 11.3.-1.4.2020
Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten haku 19.5.-21.7.2020

Tredun VALMA-koulutukseen hakeutuminen:

Vapaille
opiskelupaikoille
voi hakeutua myös
jatkuvan haun
kautta joustavasti
ympäri vuoden!

1) Hakeutuminen tutustumiskäynnin yhteydessä:
Jos hakija käy tutustumassa pienryhmään kevään aikana, hänen on mahdollista
tehdä hakemus tutustumiskäynnin yhteydessä opinto-ohjaajan kanssa.
2) Hakeutuminen Ohjaus- ja hakupäivien kautta:
Mikäli hakija ei osallistu tutustumiskäynnille, hänen tulee hakea Ohjaus- ja
hakupäivien kautta, joita järjestetään kerran kuussa. Yleistä
nettilinkkiä/Opintopolkua ei tänä vuonna käytetä.
Kevään päivät ovat:
10. - 11.3.
7. - 8.4.
5. - 6.5.
16. - 17.6.
Ohjaus- ja hakupäivät järjestetään Tampereella aina Tredun Sammonkadun toimipisteessä.
Tredun nettisivuilta voi tarkistaa, järjestetäänkö Ohjaus- ja hakupäivät myös seutukunnissa.
Hakija saa ilmoittautumisen yhteydessä vuoronumeron haastatteluun, jossa opinto-ohjaaja
tekee hakemuksen hakijan kanssa. Hakupäivässä järjestetään tarvittaessa myös kielikoe.
Tredun nettisivuilta löytyy Ohjaus- ja hakupäivien tarkemmat ajankohdat. Katso lisätietoa:
https://www.tredu.fi/hakeudu/ohjaus-ja_hakupaivat.html

PIENRYHMÄMUOTOISEN
AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN TARJONTA
PIRKANMAALLA

Pienryhmämuotoisen koulutuksen tarjonta Pirkanmaalla on koottu ammattipolku-sivustolle:
– https://ammattipolku.fi/koulutustarjonta/
– Pienryhmät, ammatilliset perustutkinnot, kevät 2020
– Pienryhmämuotoiset valmentavat koulutukset (VALMA ja TELMA), kevät 2020

OPPILAITOSTEN AVOIMET
OVET,
TUTUSTUMISPÄIVÄT SEKÄ
KOULUTUSKOKEILUT
(PIRKANMAA,
PIENRYHMÄMUOTOINEN
KOULUTUS)

Aitoon koulutuskeskuksen, Ammattiopisto Luovin, Kiipulan ammattiopiston, Tampereen seudun
ammattiopiston (Tredu) ja Valkeakosken ammattiopisto (VAAO) (pienryhmämuotoisen) koulutuksen
tutustumiskäyntien koonti (yhteystiedot, ajankohdat ym.) löytyy alla olevan linkin kautta:
– Pienryhmät, tutustumiskäynnit (Syksy 2019 ja kevät 2020)
Ennen valmentavan koulutuksen tutustumisjaksoa vastaanottavaan oppilaitokseen toimitetaan
esitietolomake:
– Tutustumisjaksojen esitietolomake (valmentavat koulutukset)

HARKINTAAN PERUSTUVA
VALINTA

Ammattipolku-sivustolta löytyy harkintaan perustuvaan valintaan liittyviä lomakkeita osoitteesta
https://ammattipolku.fi/lomakkeet/. Alla myös suorat linkit lomakkeisiin.
– Lomake harkintaan perustuvan valinnan perusteluiden kirjoittamiseen
– Suostumuslomake harkinnanvaraisen valinnan kautta saatujen tietojen hyödyntämiseen toisella
asteella

TIEDONSIIRTO
PERUSOPETUKSESTA
TOISELLE ASTEELLE

Myös tiedonsiirtolomake löytyy osoitteesta https://ammattipolku.fi/lomakkeet/.
Tiedonsiirtolomakkeet pyydetään toimitettavan toiselle asteelle viimeistään 14.8.2020. Alla suorat
linkit lomakkeisiin ja ohjeistukseen:
– Ohjeistus, tiedonsiirtolomake (PDF)
– Tiedonsiirtolomake toisen asteen opintojen järjestämiseksi
– Tampereen kaupunki, Tiedonsiirtolomake toisen asteen opintojen järjestämiseksi

Materiaaleja:
-

-

Oppaat ongelmallisen rahapelaamisen, digipelaamisen ja internetin käytön
puheeksiottoon, kartoittamiseen ja muutoksen tukeen: https://pelituki.fi/materiaalia/
Kuvitettu jatko-opintoihin liittyvä materiaali (Kehitysvammaisten Tukiliitto):
https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/materiaali-jatko-opinnoista/
Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon – Opettajan vinkkikirja: https://www.nmi.fi/wpcontent/uploads/2019/01/opettajan-vinkkikirja-1.pdf
Koulua käymättömät oppilaat – Pieni opas koulunkäynnin tueksi
Materiaalia oppimisvaikeuksista eri kielillä: http://www.traumajaoppiminen.fi/entä-josoppiminen-ei-suju.html
Opas maahanmuuttajien parissa
työskenteleville:https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/opas_maahanmuuttaji
en_parissa_toimiville.pdf
Lasten ja nuorten hyvinvointi: Kouluterveyskysely 2019:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138562/Tilastoraportti_33_Kouluterveys
kysely.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Työllistyminen ja työnantajayhteistyö:
-

-

-

-

Tiivis koonti
PAEKin
selvityksistä
(vuosi 2019)

Vastuullinen työnantaja 2019 -kilpailun voittajaksi valittiin Pirkanmaan
Osuuskauppa. Lisätietoa kilpailusta sekä kaikki ehdokkaat löytyvät osoitteesta
https://ammattipolku.fi/tyonantajakilpailu/
Pirkanmaalainen Vastuullinen työnantaja -ansiomerkki on lanseerattu vuoden
vaihteessa. Lisätietoa ansiomerkistä sekä ansiomerkin hakeminen:
http://vastuullinentyonantaja.info/
Tampereen kaupungin rekrytointilisä (räätälöity erityistä tukea tarvitsevien
kesätyöllistämiseen): Tampereella tai kaupunkiseudulla sijaitsevat työpaikat voivat saada
rekrytointilisää (600e/kk) tamperelaisen erityistä tukea tarvitsevan ammatillisen
tutkinnon suorittaneen työllistämiseen. Lisätietoa asiasta: Sanna Annala, 050 3030 748,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Ammatillisten opintojen päättövaiheessa on tärkeää siirtää tietoa vastaanottavalle
taholle (esim. työllisyyspalveluihin). Tiedonsiirtolomake on suositeltavaa täyttää
oppilaitoksessa tilanteissa, joissa tunnistetaan opiskelijan suuri riski jäädä työttömäksi.
Tiedonsiirtolomake sekä ohjeistus löytyvät osoitteesta
https://ammattipolku.fi/lomakkeet/

Erityisen tuen toimijoiden
yhteistapaaminen
järjestetään perjantaina
24.4.2020. Kutsu/ohjelma
lähetetään maaliskuussa.

Kaikki PAEKin tulevat tapahtumat löytyvät osoitteesta
https://ammattipolku.fi/tapahtumat/. Tapahtumia
päivitetään sivustolle kevään aikana.

Huomioithan, että verkkosivujen suorat linkit saattavat muuttua, mikäli materiaaleihin tulee päivityksiä.

