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Tähän kirjeeseen on koottu Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen 

koordinaatiokeskuksen (PAEK) näkökulmasta ajankohtaisia asioita. 

Kirjeessä on tietoa muun muassa PAEKin tekemistä kyselyistä sekä 

materiaalia teemoista, jotka ovat olleet ajankohtaisia PAEKin 

verkostoissa toimintakauden 2019-2020 aikana. Seuraathan myös 

Ammattipolku.fi-sivustoa, josta löydät aina tuoreimmat PAEKin 

kuulumiset sekä tietoa PAEKia ylläpitävien oppilaitosten sekä muiden 

verkostojen tapahtumista. 

PAEKin työntekijänä aloittaa 1.10.2020 Anni Värri-Leppimäki. Sähköposti 

on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi. Muut yhteystiedot pysyvät 

ennallaan ja löytyvät tämän sivun vasemmasta reunasta. 
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KYSELYT PAEKin toimesta tehdään vuosittain useita kyselyitä, joiden koonteja esitellään koulutuksen 
johdolle sekä PAEKin verkostoille. Koonteja käytetään myös muun muassa alueellisen 
kehittämistyön tukena. Alle on koottu PAEKin kyselyiden koonteja keväältä 2020.  
❖ Erityinen tuki, palvelut ja verkostot -kysely.  Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa 

ammatillisten oppilaitosten henkilöstön näkemyksiä opiskelijoiden tuen tarpeista ja siitä, 
miten tai millaisilla palveluilla näihin tarpeisiin tulisi heidän mielestään vastata. Tutustu myös 
kyselyn tiivistelmään TÄSTÄ LINKISTÄ. 

❖ Työllistymisen seuranta -kysely. Kyselyn avulla kartoitettiin erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden jatkosijoittumista valmistumisen jälkeen sekä kerättiin tietoa koulutuksen 
kehittämiseksi. Tutustu myös kyselyn tiivistelmään TÄSTÄ LINKISTÄ. 

❖ Etäopetuksen ja -ohjauksen hyvät käytänteet. Kyselyn tarkoituksena oli koota oppilaitosten 
henkilöstön hyviä toimintamalleja ja työkaluja (erityisesti erityisen tuen opiskelijoiden) 
etäopetuksen ja -ohjauksen tueksi. 

❖ PAEKin kyselyt löytyvät ammattipolku-sivustolta. 
 
Yläkoulujen henkilöstölle suunnattu vuosittain toteutettava Ennakointitietokysely lähetetään 
tuttuun tapaan kouluille lokakuun lopussa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin sähköpostitse 
lokakuussa. 
 

TOISELLE ASTEELLE HAKEUTUMINEN 

TUTUSTUMISJAKSOT, 
KOULUTUSKOKEILUT, 
AVOIMET OVET 
(AMMATILLINEN 
KOULUTUS, PIENRYHMÄT) 

Oppilaitosten tutustumiskäyntien koonti (pienryhmät, ammatillinen koulutus). Koonnissa on 
kaikkien Pirkanmaalla toimivien ammatillisten erityisoppilaitosten (Aitoon koulutuskeskus, 
Ammattiopisto Luovi sekä Kiipulan ammattiopisto) sekä yleisten ammattioppilaitosten (Tampereen 
seudun ammattiopisto ja Valkeakosken ammattiopisto) pienryhmien tutustumiskäyntien tiedot 
(muun muassa ajankohdat, yhteyshenkilöt jne).  Ennen VALMA- ja TELMA-koulutuksen 
tutustumisjaksoa vastaanottavaan oppilaitokseen toimitetaan esitietolomake (kysy tarkemmat 
ohjeet oppilaitoksesta). 
 

JATKO-OPINTOPÄIVÄT JA 
HUOLTAJIEN INFOILLAT 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden jatko-opintopäivä ja huoltajien infoilta järjestetään 
19.11.2020 verkossa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lokakuun aikana.  

HAKUAIKATAULU Keväällä 2021 yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, perusopetuksen 
jälkeisen valmistavaan koulutukseen sekä haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään 
ammatilliseen koulutukseen järjestetään erillishakuina, mutta samaan aikaan 23.2.-23.3.2021. 
Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijaksi ottamisen tulokset hakijoille aikaisintaan 
17.6.2021. Hakijan on ilmoitettava koulutuksen järjestäjälle opiskelupaikan vastaanottamisesta 
viimeistään 1.7.202. Varasijat ovat voimassa 20.8.2021 asti. 
 

OPPIVELVOLLISUUDEN 
LAAJENTAMINEN 

Osana oppivelvollisuuden laajentamista suunnitellaan uutta tutkintokoulutukseen valmentavaa 
koulutusta (TUVA). Opetushallituksen tehtävänä on laatia uudelle koulutukselle perusteet. 
Opetushallitus järjestää webinaareja, joissa pääsee kuulemaan suunnitelmista ja jättämään oman 
kommenttinsa. 30.9. järjestettävässä webinaarissa keskitytään erityisesti aikuisten ja 
maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden näkökulmaan. 1.10. järjestettävässä samansisältöisessä 
webinaarissa asiaa tarkastellaan yhteistyötahojen näkökulmasta.  
 
Ajankohtaiset oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät asiat löytyvät Opetus- ja 
kulttuuriministeriön verkkosivuilta.  

KOULUTUSTEN 
ESITTELYVIDEOT 

Ammattiopisto Luovin ja Kiipulan ammattiopiston tekemiä koulutusten esittelyvideoita on koottu 
ammattipolku-sivustolle. Videoita voi hyödyntää ohjauksessa ja niistä kannattaa vinkata myös 
huoltajille. 
 

 
PAEKIN MATERIAALEJA 
 

 
❖ Tuen portaat toisella asteella. Kuvioon on kuvattu, miten tuki toisella asteella lisääntyy  

tai vähenee koulutusmuodosta riippuen. 

Yläkoulujen erityisen 

tuen oppilaille 

suunnattu kysely on 

avoinna 30.9.2020. 

Kiitos yhteistyöstä 

kyselyn 

toteuttamisessa!  

https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/08/Erityinen-tuki-palvelut-ja-verkostot_kyselyn-koonti1.pdf
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/09/Tiivis-koonti_ammattilaiset.pdf
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/09/Ty%C3%B6llistymisen-seuranta_2020.pdf
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/09/Ty%C3%B6llistymisen-seuranta_tiivis-koonti.pdf
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/09/Et%C3%A4opetuksen-hyv%C3%A4t-k%C3%A4yt%C3%A4nteet_-kyselyn-koonti.pdf
https://ammattipolku.fi/kyselyjen-koonnit/
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/09/Koonti_tutustumiset_2020_2021-1.pdf
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/01/YHTEINEN-esitietolomake_tutustumisjakso.pdf
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/tutkintokoulutukseen-valmentavan-koulutuksen-perusteet-webinaari-23
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/tutkintokoulutukseen-valmentavan-koulutuksen-perusteet-webinaari-33
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/tutkintokoulutukseen-valmentavan-koulutuksen-perusteet-webinaari-33
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://ammattipolku.fi/koulutusten-esittelyvideot/
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/09/Tuen-portaat-toisella-asteell.pdf


❖ Pirkanmaan yläkoulujen yhteyshenkilöt erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden asioissa.  
Yhteystietolistasta löytyy Pirkanmaan yläkoulujen ilmoittamat yhteyshenkilöt, joihin toisen 
asteen toimijat voivat olla yhteydessä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden asioita koskien. 

❖ Syksyn aikana julkaistaan Vinkkikortit erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisen 
tueksi. Lisäksi syksyllä 2020 ja keväällä 2021 järjestetään vinkkikorttien teemoista lyhyitä 
koulutuksia, joihin ovat tervetulleita kaikki teemoista kiinnostuneet. Ensimmäinen koulutus 
järjestetään 4.12.2020 ja koulutuksen teemana on hahmottamisen vaikeudet. Koulutuksista 
informoidaan muun muassa osoitteessa  https://ammattipolku.fi/tapahtumat/ 

❖ Ammattipolku-sivustolle on koottu Materiaaleja etäopetuksen ja -ohjauksen tueksi (erityisen 
tuen näkökulma) 

 
 
TUKEA TARVITSEVIEN 
TYÖLLISTYMINEN JA SEN 
EDISTÄMINEN 

 
❖ Vastuullinen työnantaja -kilpailu on avoinna 1.-31.10.2020. Kilpailun kautta nostetaan esille 

yrityksiä, jotka ovat toimineet luovasti, vastuullisesti ja ennakkoluulottomasti sekä 
toiminnallaan edistäneet erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä. Lisätietoa kilpailusta ja 
ehdokkaiden ilmoittamisesta: https://ammattipolku.fi/tyonantajakilpailu/ 

❖ Oppilaitosten, kuntien/kaupunkien työllisyyspalveluiden, TE-palveluiden ja työpaikan välinen 
tiedonsiirtolomake: Tiedonsiirtolomakkeella opiskelija/asiakas voi antaa tietoa omasta 
osaamisestaan sekä tuen tarpeistaan opintojen ja työllistymisen edistämiseksi. Lomake löytyy 
osoitteesta: https://ammattipolku.fi/lomakkeet/ 

❖ PAEK löytyy nyt myös LinkedInistä. Tervetuloa seuraamaan sivustoa, mikäli tukea tarvitsevien 
työllistymiseen liittyvät ajankohtaiset asiat kiinnostavat. 

 
  
PAEK HANKEVERKOSTOSSA 
MUKANA OLEVAT UUDET 
HANKKEET 
 
 

❖ Kun lapsi satuttaa (KVPS) 
❖ PoVer 
❖ Pystyväksi ryhmässä PYRY 
❖ Ohjauksella eteenpäin 
❖ Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY 
❖ Virtuaalisesti vierellä 

  
 
MUITA AJANKOHTAISIA 
ASIOITA JA MATERIAALEJA 

 
❖ Vetovoimala-hankkeessa on kehitetty valtakunnallisia erityisen ja vaativan erityisen tuen 

hakijapalveluita. Hankkeessa tuotetussa materiaalissa yhtenä teeman on muun muassa 
kouluakäymättömien nuorten tukeminen: 
Vetovoima kasvaa yhteistyöllä – Vetovoimalan hyvät käytänteet ohjaukseen ja erityisen tuen 
tarpeen tunnistamiseen 

❖ Huhtikuussa autismitietoisuuden viikolla julkaistut kouluaiheiset kuvat on koottu yhteen 
Autismikirjo ja koulu -kuvasarjaksi.  

❖ Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa on julkaistu Työyhteisö ohjaa -materiaaleja, jotka tukevat 
työyhteisöä ammattiin opiskelevan ohjaamisessa ja oppilaitosyhteistyössä. 

❖ Target –hankkeessa on pilotoitu monenlaista erilaista toimintaa ja toteutettu palvelupilotteja, 
joista on saatu hyviä kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden, työnhakijoiden, työnhaun ulkopuolella olevien ohjaamisesta ja 
tukitoiminnoista. Kokemuksia on koottu hankkeen sähköiseen julkaisuun. 

❖ Valterin Opas oppimisen ja koulunkäynnin tueksi. Oppaassa avataan oppimisen ja 
koulunkäynnin tukea, tarjotaan yksinkertaisia vinkkejä ja apuvälineitä tukemaan oppilasta ja 
vahvistamaan omaa ammattitaitoa. 

❖ Ohjaan.fi -sivustolle on koottu vinkkejä ja materiaalia erilaisten oppijoiden ohjaamiseen 
työpaikalla. 

❖ Pikaopas selkokieliseen kommunikointiin 
❖ Turvallisuus kuuluu kaikille -hankkeen sivustolle koottuja julkaisuja 
❖ Hyvän mielen materiaalit nuorten kanssa työskenteleville 
❖ Materiaalia päihteisiin ja muun muassa puheeksi ottoon liittyen: 

- Menetelmäkortit päihdekeskusteluun (maksulliset) 
- Etäopetukseen soveltuvaa päihdekasvatusmateriaalia koulujen käyttöön 
- Selkokielinen Audit C testi, jolla voi arvioida alkoholinkäyttöä itsenäisesti tai yhdessä 

ammattilaisen kanssa 
  

https://ammattipolku.fi/yhteystietolistat/
https://ammattipolku.fi/tapahtumat/
https://ammattipolku.fi/etaopetus/
https://ammattipolku.fi/etaopetus/
https://ammattipolku.fi/tyonantajakilpailu/
https://ammattipolku.fi/lomakkeet/
https://kvps.fi/kehittaminen/kehittamishankkeet/kun-lapsi-satuttaa/
https://www.poverhanke.fi/hanke/
https://projects.tuni.fi/pyry/
https://www.nokiankaupunki.fi/tyo-ja-yrittajyys/tyollisyyspalvelut/ohjauksella-eteenpain-hanke/
https://sasky.fi/sasky/hankkeet/tyrsky/
https://www.virtuaalisestivierella.fi/palvelut/
https://45bb9ce2-8c65-422d-9782-0b71e808684a.filesusr.com/ugd/65a7c5_f57fc553e0ca42049373d1cf2ceea3da.pdf
https://45bb9ce2-8c65-422d-9782-0b71e808684a.filesusr.com/ugd/65a7c5_f57fc553e0ca42049373d1cf2ceea3da.pdf
https://www.autismiliitto.fi/files/3458/Autismikirjo_ja_koulu.pdf?fbclid=IwAR120RhSFXJdherGNgktYtaBjEPwxA9-JAdBUhvNYGb-vX3c7y3qKE3HRuE
https://www.ammattitaitoayhdessa.fi/materiaalit/
http://www.e-julkaisu.fi/target
https://www.valteri.fi/ohjauskaynnista-tukea-oppimiseen-ja-koulunkayntiin/?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Opas%20oppimisen%20ja%20koulunkaynnin%20tueksi%20-%20ratkaisuksi%20ohjauskaynti%20-%20Valteri%20nyt%20myos%20Tampereella%20ja%20Turussa&utm_term=Kylla*%20haluan%20tukea%20tyohoni%20-%20Lataa%20maksuton%20opas&utm_content=u-3648819-63757443-2133159-5
https://ohjaan.fi/ohjaamme/erityinen-ohjaustuki/
https://selkokeskus.fi/selkokieli/materiaaleja/pikaopas-selkokieliseen-kommunikointiin/?fbclid=IwAR2pVqVO-9LZDlQc5LzHUvYhUPZ8lmq7GnNWLI44lXGViSsBT4TiUrqdXes
https://sites.tuni.fi/turvallisuus/julkaisut/
https://mieli.fi/fi/kirjat/hyv%C3%A4n-mielen-materiaalit-nuorten-kanssa-ty%C3%B6skenteleville
https://yad.fi/paihdekasvatus/menetelmakortit/
http://www.ehyt.fi/fi/ehyt-tarjoaa-etaopetukseen-soveltuvaa-paihdekasvatusmateriaalia-koulujen-kayttoon
https://ehyt.fi/tuote/selkokielinen-audit/?fbclid=IwAR1dphiuFIIx7gDYIU1sV2OZ6PTyPTEzCLsyGBROtzDvZto63bPYXlRXDh8
https://ehyt.fi/tuote/selkokielinen-audit/?fbclid=IwAR1dphiuFIIx7gDYIU1sV2OZ6PTyPTEzCLsyGBROtzDvZto63bPYXlRXDh8
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❖ Materiaalia pelikasvatukseen liittyen: 
- Pelikasvattajan käsikirja 2 
- Rahapelaamisen tuki- ja tietomateriaalit 

 
 
PAEKIN TAPAHTUMAT 

 
20.10.2020 Työhönvalmentajien verkostotapaaminen 
23.10.2020 Ammatillisten erityisoppilaitosten yhteinen esittelytilaisuus (verkossa) 
26.10.2020 VALMA-verkoston tapaaminen 
19.11.2020 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden jatko-opintopäivä ja huoltajien infoilta 
20.11.2020 Erityisen tuen toimijoiden yhteistapaaminen 
27.11.2020 Yhteistyöfoorumi: tutkintotavoitteiset pienryhmät 
4.12.2020 Verkkokoulutus: Hahmottamisen vaikeudet – kuinka tunnistaa ja ottaa huomioon 
opetuksessa ja ohjauksessa? 
9.12.2020 Yhteistyöfoorumi: Aikuiset erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat 

 
 

 
MUITA TAPAHTUMIA, 
KOULUTUKSIA JA 
AJANKOHTAISIA ASIOITA 

 
❖ Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa -luennot sekä maksuttomat verkkokoulutukset 
❖ Digitukea areenalla – erityistä osaamista -hankkeen maksuttomat koulutukset ja webinaarit 
❖ TUURA – tukea urapolulle -hankkeen webinaarit: Webinaarit on suunnattu ensisijaisesti 

korkeakoulutoimijoille, mutta sisältö on sovellettavissa myös toiselle asteelle. 
❖ Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin nettikahvilat kerran kuussa 
❖ Valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on käynnistänyt toiminnan nyt myös 

Pirkanmaan alueella. Valteri tarjoaa oppilaille, heidän perheilleen ja lähityöntekijöille tukea 
oppimisen ja koulukäynnin haasteisiin. Toiminta tukee lähikouluperiaatteen toteutumista 
tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen palveluihin. Opetus- ja 
varhaiskasvatusalan ammattilaisia tuemme mm. koulutusten, konsultointien ja 
kehittämiskumppanuuksien avulla. Yhteyshenkilö Mari Luosa, ohjaava opettaja, puh. 029 
5335416, mari.luosa@valteri.fi 
 

  
  

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

 

Kaikki PAEKin  

tulevat tapahtumat  

löytyvät osoitteesta 

https://ammattipolku.fi/tapa

htumat/. Tapahtumia 

päivitetään sivustolle  

syksyn aikana. 

 

https://ehyt.fi/tuote/pelikasvattajan-kasikirja-2/
https://ehyt.fi/tuote/rahapelaamisen-tuki-ja-tietomateriaalit/
https://luovi.fi/luovi-kumppanina/asiantuntijapalvelut/erkkaa-verkossa/
https://luovi.fi/luovi-kumppanina/asiantuntijapalvelut/
https://sites.google.com/hamk.fi/digitukea/etusivu
https://projects.tuni.fi/tukea-urapolulle/uutiset/tuura-webinaarit/
https://www.valteri.fi/nettikahvila/?fbclid=IwAR0pMsW24AsxnFdru8IyfuusPZSZ8MhjzwWsBOzSHKmloqrS1A8BgT0FUu0
https://ammattipolku.fi/tapahtumat/
https://ammattipolku.fi/tapahtumat/

