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Mitä on erityinen 
tuki?
Erityisellä tuella tarkoitetaan ammatillisessa 
koulutuksessa

• Opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja 
valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista 
tukea sekä 

• erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä 

Erityisen tuen tavoitteena on, että

• opiskelija saavuttaa tutkinnon

• koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja 
osaamisen.

• Erityisen tuen tavoitteena on edistää opiskelijan 
kokonaiskuntoutusta yhteistyössä moniammatillisen 
verkoston kanssa. (Koulun vastuulla ammatillinen kehitys 
työllistymistä ajatellen) 

• Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
tukemista opintojen aikana.



Kenelle erityinen tuki on
tarkoitettu?
Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, 
jos hän
- Oppimisvaikeuksien
- vamman
- sairauden
- tai muun syyn
vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai 
säännöllistä erityistä oppimisen ja 
opiskelun tukea tutkinnon
ammattitaitovaatimusten tai 
osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.



Kenelle?

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen 

- ammatillisissa perustutkinnoissa

- ammattitutkinnoissa 

- erikoisammattitutkinnoissa 

- sekä valmentavassa koulutuksessa. 

Erityisen tuen tavoitteena on tarjota 
yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet 
ja tasa-arvoiset elämisen mahdollisuudet 
kaikille nuorille ja aikuisille. 



Erityisopetuksen 
perusteet

1. Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja 
keskittymisen vaikeudet

2. Kielelliset vaikeudet

3. Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriö

4. Lievä kehityksen viivästyminen

5. Vaikea kehityksen viivästyminen

6. Psyykkiset pitkäaikaissairaudet

7. Fyysiset pitkäaikaissairaudet

8. Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät 
oppimisvaikeudet

9. Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus

10. Kuulovamma

11. Näkövamma

12. Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta
NEPSY





Erityinen tuki 
käytännössä 1/2
Suunnitellaan opiskelijan valmiuksien, tavoitteiden ja 
tarpeiden mukaan, koska opiskelijoiden vaikeudet ovat 
yksilöllisiä, ovat myös tukimuodot yksilöllisiä. 

• Pedagoginen tuki
• Erityisopettajan antama ohjaus, opetus ja 

erityisopettajan palvelut
• Pienryhmät
• Lisäopetus
• Pajat, kuten HOPE-paja ja ammatilliset Helppi-

pajat
• Tuki työpaikalla tapahtumaan oppimiseen
• Ohjaava ammattihenkilö työsaleissa
• Työvaltainen opiskelu
• Erilaiset opiskelumenetelmät ja apuvälineet
• Yksilöllinen opiskelupolku (HOKS, henkilökohtainen 

työaika..)
• Jne.



Erityinen tuki 
käytännössä 2/2
• Ohjauskeskustelut

• Arjenhallinnan vahvistaminen
• Yhteistyö HOKSauksessa

• Asiantuntijapalvelut ja 
verkostoyhteistyö

• Erilaisten hankkeiden tuottamat 
erityisen tuen palvelut (Voimavarapaja, 
Dude, jne.)

• Yhteistyö Ammattiopisto Luovin kanssa 
(3 alaa)



Mukauttaminen
Mukautetussa arvioinnissa opiskelijan 
osaaminen ei täytä T1-tason 
(tyydyttävä) kriteereitä. 

Arviointi voidaan mukauttaa, mikäli 
opiskelija ei tuesta huolimatta saavuta 
T1-tasoa. Tällöin laaditaan 
mukautetut kriteerit ja määritellään 
yksilölliset tavoitteet.



Muuta
• Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

• Harkintaan perustuva valinta 
seuraavin perustein:

• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistusten puuttuminen tai 

todistusten vertailuvaikeudet
• tutkinnon suorittamiseen 

riittämätön tutkintokielen 
kielitaito.



Vaativa erityinen tuki

Vaativan erityisen tuen tehtävän saaneen 
koulutuksen järjestäjän tehtävänä on järjestää 
koulutusta opiskelijoille

• joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia taikka

• vaikea vamma tai sairaus,

• joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, 
laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea.



KIITOS!
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