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HOKS
= HENKILÖKOHTAINEN     

OSAAMISEN 
KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Ura- ja jatko-
opintosuunnitelmat

Koulutussopimus, 
oppisopimus ja 

näytöt

Osaamisalavalinnat, 
valinnaiset opinnot

Toiveet ja 
tavoitteet

Tuen tarve ja 
tukitoimenpiteet

Aiemmin 
hankittu 

osaaminen
?



Erityinen tuki

• Opiskelijan erityisen tuen tarve:
• Käy ilmi opiskelijan hakemuksesta

• nivelvaiheen yhteistyöstä (tiedonsiirtolomake)

• perusopetuksen aikaisen henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskevan 
suunnitelma (HOJKS) 

• lääkärin, psykologin tai erityisopettajan lausunto, josta käy ilmi mahdollinen 
erityisen tuen tarve

• Erityisen tuen tarve arvioidaan yhdessä opiskelijan ja alaikäisen kohdalla 
huoltajan (HOKS)

• Tarve voi tulla esille myös myöhemmin opintojen aikana



Käytännön esimerkkejä erityisestä tuesta:

Paja-työskentely

Työpaikalla 
oppiminen

Yksilöllinen ohjaus

Opettajan tai 
ohjaajan 
henkilökohtainen 
tuki ja ohjaus

Rauhallinen 
oppimisympäristö

Selkokielinen 
oppimateriaali

Suullinen 
tehtävien 
(tentti) palautus

Äänikirjat, kuvat, 
työkuvat, videot

Opiskeltavan asian 
pilkkominen 
pienempiin osiin

Samanaikaisope-
tus

Koulutusohjaajan 
tuki opetuksessa.

Opiskelua samassa 
ryhmässä muiden 
opiskelijoiden 
kanssa

HOKS

Tuettuna 
mahdollisuuksien 
mukaan.

Tieto 
tuen tarpeesta työp
aikalle

Ei pienryhmiä.

Monipuoliset 
arviointimene-
telmät (suulliset 
kokeet, 
opp.päiväkirjat, 
portfoliot,valo-
kuvat, videot…)

Mukauttaminen

Ammattitaito-
vaatimuksista tai 
osaamistavoit-
teista
poikkeaminen

Monipuoliset 
opetusmenetel-
mät

Konkretia 
Havainnointi



Osaamisen arvioinnin mukauttaminen
• tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon perusteiden 

mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.

• Jos opiskelija ei tuesta huolimatta saavuta T 1 -tason osaamista, 
voidaan arviointia mukauttaa.

HUOM!
EI ns. Sora-

aloilla!

SORA-säännökset koskevat seuraavia 
ammatillisen koulutuksen aloja:
• terveys- ja hyvinvointiala
• kasvatus- ja ohjausala
• liikunta-ala
• turvallisuusala
• kuljetuspalvelut
• merenkulkuala
• lentokoneasennus

Tutkinnon ja osaamisalat, joihin sovelletaan SORA-
säädöksiä | Opetushallitus (oph.fi)

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkinnon-ja-osaamisalat-joihin-sovelletaan-sora-saadoksia


Mukautettu 
arviointi

Kiitettävä 5

Hyvä 4

Hyvä 3

Tyydyttävä 2

Tyydyttävä 1

Kiitettävä 5 M)

Hyvä 4  M)

Hyvä 3 M)

Tyydyttävä 2 M)

Tyydyttävä 1 M)



Todistus
• Tutkintotodistukseen tulee merkintä, missä tutkinnon osissa 

osaamisen arviointia on mukautettu ja/tai ammattitaitovaatimuksista 
tai osaamistavoitteista poikettu.

• Jos arviointia on mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan 
mukautetun arviointiasteikon lisäksi sanallisesti.

• Jos opiskelija ei saavuta keskeisiä tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita, opiskelijalle annetaan 
todistus opiskelijan osaamisesta.



PERUSTUTKINTOJEN PIENRYHMÄT 

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu)
• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (levyseppähitsaaja), Tampere
• Pintakäsittelyalan perustutkinto (maalari), Tampere
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (kiinteistönhoitaja), Tampere
• Rakennusalan perustutkinto (talonrakentaja), Tampere
• Ravintola- ja cateringalan perustutkinto (kokki), Tampere
• Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (ompelija), Tampere

Lisäksi pienryhmämuotoinen TUVA-koulutus: Tampere, Lempäälä, Nokia



TUVA PIENRYHMÄ

• Opiskelijan tavoitteena on hakeutua toisen asteen opintoihin: 
ammatillisiin tai lukio-opintoihin

• Opiskelijan tavoitteena on saada ammatinvalinnan ohjausta, 
kehittää opiskelutaitoja ja selviytyä toisen asteen opinnoista sekä 
kehittää suomen kielen taitoa

• TUVA on tarkoitettu peruskoulun tai vastaavan koulutuksen 
suorittaneille nuorille ja aikuisille

• Tavoitteena on kestävät valinnat ja keskeytysten vähentäminen

• Opettajan lisäksi ohjaaja, erityisopettaja ja muut koulun tukipalvelut



Heräsikö kysyttävää?

• Ulla Kellokumpu, Tredun TUVA opinto-ohjaaja, p. 041 730 9319, 
ulla.kellokumpu@tampere.fi

• Aija Ylivakeri, Tredun TUVA pienryhmäopettaja p. 041 7305571, 
aija.ylivakeri@tampere.fi

• Minna Vainio, Saskyn TUVA opinto-ohjaaja p. 044 7745005, 
minna.vainio@sasky.fi


