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JOHDANTO  
 

Erityisen tuen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan Savon ammattiopiston sekä Varkau-

den lukion opiskelijan erityisen tuen keskeiset periaatteet, tavoitteet, toimintatavat ja vastuut.  Tämä 

suunnitelma täydentää erityisen tuen osalta Savon ammattiopiston tutkintojen toteutussuunnitelmia 
ja Varkauden lukion opetussuunnitelmaa, ohjaussuunnitelmaa sekä arviointiohjeistusta. Tämä suunni-

telma on voimassa 1.8.2018 alkaen. Suunnitelman tarkistamisesta ja kehittämisestä vastaa Savon am-
mattiopiston erityisen tuen työryhmä.     
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1. Erityisen tuen perusteet 
 

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa 
suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityisen tuen järjes-

telyt ovat yksilöllisiä ja ne suunnitellaan opiskelijan tarpeista lähtien. Opiskelijalla on oikeus erityiseen 

tukeen niin ammatillisissa perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa kuin erikoisammattitutkinnoissa 
sekä valmentavassa koulutuksessa. 

 

Erityisen tuen perustana ovat Savon koulutuskuntayhtymässä (myöhemmin Sakky) määritellyt perus-

tehtävä, visio ja arvo.  Tehtävänämme on huolehtia omalta osaltamme koko ikäluokan kouluttamisesta 

toiminta-alueella niin, että alueen kaikilla nuorilla on mahdollisuus kasvaa yhteiskunnan aktiivisiksi ja 

vastuullisiksi jäseniksi. 

 

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun 
syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä tukea saavuttaakseen tutkinnon tai koulutuksen pe-

rusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet. Mikäli opiskelija on vain tilapäisesti 

tuen tai ohjauksen tarpeessa, ei tätä toimintaa katsota erityiseksi tueksi.  

 

Erityisen tuen tavoitteena on tarjota yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja tasa-arvoiset elämisen 

mahdollisuudet kaikille nuorille ja aikuisille. Opetuksessa käytetään joustavia ja opiskelijan valmiuksia 

painottavia opetusmenetelmiä. Tavoitteena on saada nuorille heidän kykyjensä mukaan valmiudet am-

mattiin, työtoimintaan, jatko-opintoihin ja hyvään itsenäiseen elämään. Oppimisen tukemisessa hyö-

dynnetään moniammatillista yhteistyötä ja kokonaiskuntoutuksellista otetta. Kokonaiskuntoutukselli-

sella otteella tarkoitetaan opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista opin-

tojen aikana. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta ja osaamisen 

arvioinnin mukauttamisesta sekä L531/2017, 66 §:ssä tarkoitetusta ammattitaitovaatimuksista tai 
osaamistavoitteista poikkeamisesta. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla 

ennen päätösten tekemistä. Opetuksessa noudatetaan integraatioperiaatetta, jossa erityistä tukea tar-

vitsevien opiskelijoiden opetus järjestetään ensisijaisesti tavallisissa ryhmissä muiden kanssa. Tarvitta-
essa erityistä tukea voidaan järjestää pienryhmäopetuksena.  

 

Erityisen tuen järjestämisen prosessi. Tarkempi prosessikuvaus liitteenä 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen 

Erityisen tuen säännöllinen arviointi 

Hallintopäätös erityisestä tuesta, mahdollisesta mukauttami-
sesta ja/tai poikkeamisesta 

Tarvittava tuki ja sen toteuttaminen kirjaaminen HOKSiin 

Erityisen tuen toteutus:  

- suunnitelmallinen pedagoginen tuki ja erityiset opiskelu 
– ja opetusjärjestelyt 

- moniammatillinen yhteistyö 
- kokonaiskuntoutus: yhteistyö muiden palvelujen tuotta-

jien kanssa 
 

Erityisen tuen sisällön ja toimenpiteiden suunnittelu tutkin-
non/koulutuksen osittain ja kirjaaminen HOKSiin 

Opiskelijan ja huoltajan kuuleminen 
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2. Yhteistyö ja vastuunjako  
  

Opintojen suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa opiskelija itse on keskiössä ja myös vastuussa 

opinnoistaan. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen sujumisen apuna oppilaitoksessa on mo-
nipuolinen asiantuntijaverkosto. Tutoropettajan vastuu korostuu erityisen tuen osalta, samoin erityis-

opettajien rooli asiantuntijoina. Tiedonkulku toimijalta toiselle on tärkeää tietojen luottamuksellisuus 

huomioon ottaen. Oppilaitoksessa on sovittu työn- ja vastuunjaosta erityisen tuen järjestämisestä seu-

raavasti: 

                                

Erityisen tuen vastuuhenkilöiden/työryhmän tehtävät Sakkyssa 

  

Rehtori  

 

 

 

 

Lukion johtaja 

o rehtorit yhdessä hyväksyvät erityisen tuen järjestämistä koskevan suun-
nitelman 

o päättää ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeami-
sesta (=hallintosäännössä erityiset opiskelujärjestelyt) 
 

o vastaa siitä, että erityisen tuen suunnitelma (ETS) laaditaan kaikille niille 
opiskelijoille, jotka täyttävät vaatimusten mukaiset kriteerit   
 

Apulaisrehtori o vastaa integroidusta erityisopetuksesta  
 

Koulutuspäällikkö  o päättää opiskelijan erityisestä tuesta ja osaamisen arvioinnin mukautta-

misesta 
o vastaa opiskelijahuollosta, monialaisen asiantuntijaryhmän toiminnasta 

ja integroidusta erityisopetuksesta vastuualueellaan 

Opinto-ohjaaja  o ohjaa erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa opintojen eri vaiheissa 
o osallistuu nivelvaiheen tiedonsiirtoon ja huolehtii tiedonsiirrosta ryh-

mänohjaajille 
o toimii ryhmänohjaajan tukena mm. hoks-prosessissa ja joustavien opis-

kelupolkujen suunnittelussa opiskelijan tuen tarve huomioiden 
o yhteishaun harkintaan perustuvan haun käsittely ja valintaesitysten teke-

minen 
o osallistuu opiskelijan luvalla Omariin ja tekee yhteistyötä muun tukiver-

koston kanssa 

Erityisopetuksen 

koordinaattori  

o toimii erityisopetuksen työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana ja 

raportoi ryhmän toiminnasta apulaisrehtorille 

o vastaa yhdessä työryhmän kanssa ohjeistuksen valmistelusta ja päivittä-

misestä   

o toimii yhteistyössä oppilaitoksen johdon ja eri henkilöstö-ryhmien sekä 

oppilaitoksen ulkopuolisen verkoston kanssa  

o toimii opettajien ja muun henkilökunnan tukena erityiseen tukeen liitty-

vissä asioissa 

o koordinoi erityisopetuksen henkilöstön kokoontumisia   

o tiedottaa erityiseen tukeen liittyvistä asioista sisäisessä ja ulkoisessa ver-

kostossa  

o toimii asiantuntijana erityisen tuen koulutukseen, hankkeisiin ja muuhun 

kehittämistyöhön liittyvissä asioissa.  
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Erityisopettaja  o toimii tutoropettajan ja muun henkilöstön tukena HOKS-prosessissa   

o tiedottaa ja ohjeistaa muita toimijoita erityisen tuen asioissa  

o toimii opettajana integroidussa ryhmässä ja/tai pienryhmän opettajana 

o kirjaa antamansa tuen eHOKSiin   

o tekee yhteistyötä eri verkostojen kanssa (esim. huoltajat, sosiaali- ja ter-

veystoimi, työvoimatoimi) 

 

Tutoropettaja o käynnistää tarvittaessa tukitoimet ja ottaa yhteyttä tarvittaviin asiantunti-
joihin erityisen tuen laadinnasta eHOKSiin, seurannasta sekä erityisen 
tuen päättämisestä  

o vastaa opiskelijan ja alaikäisen kohdalla myös huoltajan kuulemisesta en-
nen erityisen tuen ja mukauttamisen päätöstä  

o tiedottaa mukauttamisesta niille opettajille ja työpaikka-ohjaajille, joita 
se koskee    

o käy opiskelijan kanssa erityistä tukea koskevan keskustelun vähintään 
kaksi kertaa lukuvuodessa 

o toimii yhteistyössä opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa  

o vastaa opiskelijan jatko-ohjauksesta 

 

Opettaja  o ilmoittaa havaitsemistaan erityisen tuen tai mukauttamisen tarpeesta tu-
toropettajalle 

o tiedottaa tarvittaessa opiskelijoille saatavilla olevista tukitoimista  

o neuvottelee vaihtoehtoisista opiskelutavoista opiskelijan, tutoropettajan, 
erityisopettajan, opinto-ohjaajan tai koulutuspäällikön kanssa  

o tiedottaa tutoropettajalle, jos opiskelu ei etene tai jos opiskelija ei osallistu 
säännöllisesti opiskeluun  

o käynnistää erityiset tukitoimet oman opetuksensa osalta 

o  kirjaa antamansa tuen eHOKSiin 

 

Ammatinohjaaja  o ilmoittaa havaitsemistaan erityisen tuen tai mukauttamisen tarpeista  

o toimii opiskelijan, opettajan ja oppimisen tukena   

o toimii pajaohjaajana (ala- ja yksikkökohtaista)  

o antaa yksilöllistä ohjausta  

o kirjaa antamansa tuen eHOKSiin 

 

Koulutussihteeri  o merkitsee diaarinumerot hallintopäätöksistä opiskelijan eHOKSiin  

o merkitsee todistuksiin tarvittavat alaviitteet L531/2017, 64 § arvioinnin 
mukauttamisesta ja 66 § tapauksissa opettajan antaman tiedon mukaan 

 

Opiskelija  o osallistuu HOKSin laadintaan sekä seurantaan  

o ilmoittaa tuen tarpeen muutoksista tutoropettajalle  

o hyödyntää saamaansa erityistä tukea opintojen etenemiseksi 

 

Erityisopetuksen 

työryhmä  

o kehittää yhtenäisiä käytänteitä Sakkyn erityisen tuen järjestämiseen ja 

toimii erityiseen tukeen liittyvien asioiden asiantuntijaryhmänä 

o vastaa erityisen tuen järjestämistä koskevan suunnitelman päivittämi-

sestä 
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Kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja tekevät työnantajansa määrittelemän tehtävänkuvan mukai-

sesti yhteistyötä oppilaitoksen henkilöstön kanssa ohjauksellisissa asioissa.  

 

 

3.  Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen 
 

Opettajien, erityisopettajien ja opiskeluhuollon välinen yhteistyö on tärkeää tuen tarpeessa olevien 
opiskelijoiden tunnistamiseksi. 

 

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen Sakkyssa  
  

Ennakkotiedot  o Opinto-ohjaajat tai erityisopettajat ilmoittavat tutoropettajille opiskelijava-
linnan jälkeen ne erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, joista on jo tietoa.   

o Lähteinä ovat yhteisvalinnan, harkinnanvaraisen valinnan ja jatkuvan haun-
valintaan perustuvat tiedot, yksilöllistettyjen oppiaineiden arvosanat sekä 
muut oppilaitokseen yksilökohtaisesti siirretyt tiedot.  

o Opiskelijan tai hänen huoltajansa ilmoittama mahdollinen erityisen tuen 
tarve.  

Opiskelijan tunte-

mus  

o Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä opiskelija täyttää taustatieto-
lomakkeen, jonka perusteella tutoropettaja haastattelee opiskelijat. Tuto-

ropettaja käy peruskoulun päättötodistuksen läpi, jotta voidaan havaita 
mm. yksilöllistetyin tavoittein opiskellut aineet.  

Testit  o Opiskelijat osallistuvat sähköisiin lähtötasotesteihin alkuvaiheen opintojen 
aikana (matematiikka, suomen kieli, englannin kieli ja alakohtaisen vaati-
muksen mukaan ruotsin kieli)  

o Testeistä saatavaa tietoa hyödynnetään opiskelijan tukitoimia suunnitelta-
essa.  

o Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan opiskelupsykologille tarkempiin oppi-

miskyvyn selvityksiin.  

Jatkuva seuranta  o Erityisen tuen tarve voi ilmetä myös myöhemmin opintojen aikana, jolloin 

tulee harkita erityisen tuen suunnitelman laadintaa. Kunkin työyhteisön jä-

senen tulee ennakoida mahdollista tuen tarvetta, jos:  

– opiskelijalla on runsaasti poissaoloja  

– käyttäytyminen muuttuu tavanomaisesta  

– työtaitojen kehityksessä tai oppimisessa on vaikeuksia  

– osallistumisen aktiivisuus heikkenee  

– nuoren sosiaalisissa suhteissa tapahtuu muutoksia  

– opiskelija alisuoriutuu  

– opiskelija käyttäytyy hyvin torjuvasti  

– herää muusta syystä huoli nuoresta. 
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4. Päätös erityisestä tuesta 
 

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta. Erityisen tuen tarve määri-

tellään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti. Tuen tarpeen selvitys on tehtävä mahdollisimman nopeasti 

opintojen alettua. Viranhaltijapäätöksen päivämäärä on tuen alkamispäivämäärä. Käytännössä tukitoi-

met aloitetaan heti, kun ne havaitaan ja tukea on mahdollista järjestää.  

Erityisen tuen päätös on hallinnollinen asiakirja, josta on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus aluehal-

lintavirastoon. Päätöksen liitteeksi laitetaan ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Ennen päätöksen 

tekemistä tulee opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa kuulla. Kuulemisessa käydään läpi, 

miksi opiskelija tarvitsee erityistä tukea ja mikä erityisen tuen merkitys on osana ammatillista koulu-

tusta. Päätös erityisestä tuesta on salassa pidettävä. 

Jos tarve erityiseen tukeen loppuu ennen opintojen loppumista, siitä tehdään viranhaltijapäätös. 

Ennen tämän päätöksen tekemistä on opiskelijaa ja hänen huoltajaansa tai laillista edustajaa kuultava 

asiassa. Erityisen tuen tarpeen loppumisesta tehdään merkintä opiskelijahallinto-ohjelmaan. 

 

5. Erityisen tuen tarpeen määrittely ja prosessi 
 

Erityisen tuen tarve tulee kuvata kunkin opiskelijan kohdalta yksilöllisesti niin, että myös erityisen tuen 

tarpeisiin voidaan vastata suunnitelmallisella pedagogisella tuella sekä ottaa erityiset tarpeet huomi-

oon erityisillä opetus- ja opiskelujärjestelyillä. Sakkyssa käytämme erityisen tuen määrittelyn apuna 

tilastokeskuksen luokitusta. 

Tilastokeskuksen luokittelu perustekoodeista, jotka on avattu tarkemmin ohjeistukseksi liitteessä 1  

01 = hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet  

02 = kielelliset vaikeudet  

03 = vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt  

04 = lievä kehityksen viivästyminen  

05 = vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma  

06 = psyykkiset pitkäaikaissairaudet  

07 = fyysiset pitkäaikaissairaudet  

08 = autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet  

09 = liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus  

10 = kuulovamma  

11 = näkövamma  

12 = muu syy, joka edellyttää erityisopetusta  

 

   
HOKSin erityisen tuen yksilöllisen suunnitelman avulla turvataan opiskelijalle tarkoituksenmukaiset 

opetukselliset ratkaisut ja tarvittavat tuki- ja kuntoutumistoimenpiteet sekä varmistetaan moniamma-

tillisen yhteistyön onnistuminen. On aina harkittava, mitä tukikeinoja opiskelijalle voidaan tarjota ja mi-

ten opiskelija hyötyy erityisestä tuesta.   

 

Tutoropettaja suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa, kuinka opiskelija kehittää osaamistaan. Osana 

henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadintaa ja päivittämistä tutoropettaja 
selvittää opiskelijan mahdollisen tarpeen erityiseen tukeen tai opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin. 

Tutoropettaja/opettaja tai erityisopettaja ja opiskelija sopivat yhdessä tarvittavista tukitoimista osaa-
misen hankkimisen ja osoittamisen aikana. Sovitut tukitoimet kirjataan HOKSaan. 
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    Mitä  Miten   

  

Kuka vastaa 

Ennakkotiedot ja lähtö-
tason kartoitus  
 

Opiskelijavalinnan vahvistuttua opot ja erityisopettajat 
selvittävät koulutuspäällikön kanssa erityistä tukea tar-
vitsevien opiskelijoiden ryhmiin jakautumisen sekä eri-
tyisopetuksen järjestämisen tarpeen peruskoulusta toi-
mitettujen ja harkintaan perustuvan haun tietojen perus-
teella.   
o perusvalmiuksien testaus lähtötasotesteillä 

(matematiikka, suomen kieli, kielet) 

o peruskoulun päättötodistuksen taustatiedot  

(keskiarvo, yksilöllistetyt opinnot)  

o tutoropettajan alkuhaastattelut  

o peruskoulusta toimitetut tiedot  

o harkintaan perustuvan haun kautta siirtyneet  

tiedot  

o jatkuvan haun tiedot 

o muut yksilölliset tiedot, kuten asiantuntijalausunnot  

 

OPO, erityis-
opettaja (EO), 
koulutuspääl-
likkö (KP)  
  

  

 

tutoropettaja 

(TO) 

Erityisen tuen laadinta  

  

o Kartoitetaan tarkemmin opiskelijan tarvitsema tuki 
opiskelijan (huoltajan) ja tarvittavan sisäisen verkos-
ton kanssa yhdessä.  

o Kirjataan tiedot Wilmaan. Wilma-ohjeistus 
http://web.sakky.fi/esite/HOKSOPETTAJANOHJEERITYINENTUKI.pdf 

o Tutoropettaja kuulee huoltajaa ja laittaa merkinnän 
Wilmaan.  

o Suunnitelman allekirjoittaa TO ja se kopioidaan opis-

kelijalle. 

o Alkuperäinen suunnitelma toimitetaan hallintosih-
teerille, joka valmistelee KP:lle päätöksen.    

o KP tekee päätöksen opetuksen erityisen tuen järjes-
tämisestä. Koulutussihteeri merkitsee diaarinumeron 
Wilmaan.  

o Sovitaan opetuksen järjestelyistä ja vastuista, yhteis-
työstä verkoston kanssa ja tukitoimien seurannasta 
ja päivittämisestä.  

TO 

EO 

 

 

 

 

  

 

hallintosihteeri  

 
KP  

koulutussihteeri 

Tiedottaminen luku-

vuoden aikana ja jak-

sojen vaihtuessa  

o TO tiedottaa opiskelijan tuen tarpeesta opetus- ja 
ohjaushenkilöstölle. Wilman opetusryhmissä erityi-

sen tuen tarve näkyy    -merkkinä opiskelijan ni-
men perässä.    

o TO suunnittelee opintoihin suunnitellut tukimuodot 
tutkinnon osittain. 

o Opiskelijaa kannustetaan kertomaan tuen tarpeesta 
opetushenkilöstölle ja työpaikkaohjaajille.  

TO  
 
 
 
 

 

 

opiskelija  

 

http://web.sakky.fi/esite/HOKSOPETTAJANOHJEERITYINENTUKI.pdf
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Erityisen tuen toteutu-

minen ja seuranta lu-

kuvuoden aikana ja 

jaksojen vaihtuessa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Erityisen tuen suunnitelmaa päivitetään yhdessä 
opiskelijan kanssa vähintään kaksi kertaa lukukau-
dessa ja tarvittaessa.  

o TO käy säännöllisesti ohjauskeskustelut opiskelijan 
kanssa. 

o Huomioidaan opiskelijalta ja muilta opettajilta saatu 
palaute.  

o Tarkistetaan tavoitteiden toteutuminen ja tuetaan 
jatkosuunnitelmien tekemisessä.  

o TO kirjaa ohjauskeskustelujen myötä toteutuneet 
toimenpiteet, uudet tarpeet ja muutokset Wilmaan.  

o Opettajat kirjaavat teeman tai osaamisalueen osan 
päättyessä sen aikana toteutuneet tukitoimet opis-
kelijan tietoihin.  

o Ammatinohjaajat merkitsevät myös toteutuneet tu-
kitoimet. 

o Päätös erityisestä tuesta tulee purkaa, jos opiskelija 
ei opintojen edetessä enää tarvitse erityistä tukea.  
Erityisen tuen tarpeen loppumisesta tehdään mer-
kintä opiskelijahallinto-ohjelman lomakkeeseen. Tu-
toropettaja ilmoittaa erityisen tuen päättymisestä 
koulutussihteerille, joka tekee tarvittavat merkinnät 
Wilmaan.  Mikäli opiskelija ja koulutuksenjärjestäjä 
ja opiskelija ovat eri mieltä tuen tarpeen päättymi-
sestä, siitä tehdään viranhaltijapäätös. Ennen tämän 
päätöksen tekemistä on opiskelijaa ja hänen huolta-
jaansa tai laillista edustajaa kuultu asiassa. 

 

eHOKSin arkistointi 

TO  

  

  

  

  

  

  

  

  

TO 
 

opettaja 

  

 

ammatinohjaaja 

 

TO 

koulutussihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koulutussihteeri  

Opintojen päättyessä  Opiskelijan urasuunnitelmaa tuetaan tekemällä yhteis-
työtä TE-palveluiden, työelämän, koulutuksen ja opiskeli-
jan tukitahojen kanssa.  
Opiskelijan jatko-opintojen ja työllistymisen suunnitel-
mat tarkistetaan ja kirjataan Wilmaan. Sovitaan mahdol-
lisesta yhteydenpidosta opintojen jälkeen.  
TO tekee loppukirjaukset Wilmaan.  

OPO, TO  
opiskelija  

erityisopettaja 

  

 

6. Osaamisen hankkiminen 
  

Tutoropettaja/erityisopettaja suunnittelee erityisen tuen muodot opiskelijan valmiuksien, ta-

voitteiden ja tarpeiden mukaan.  Suunnittelussa on huomioitava myös yksikön realistiset 

mahdollisuudet tukitoimiin. Koska opiskelijoiden vaikeudet ovat yksilöllisiä, ovat myös tuki-

muodot yksilöllisiä. Erityinen tuki suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa, alaikäisen opiske-

lijan kohdalla myös huoltaja on mukana tukitoimien suunnittelussa. Sakkyssa on ala- ja yksik-

kökohtaisia mahdollisuuksia esim. erityisopettajan tukeen, ammatinohjaajan tukeen, rinnak-

kais- tai samanaikaisopetukseen, pienikokoisen ryhmän muodostamiseen ja työvaltaiseen op-

pimiseen.  
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Tukikeinot joita käytetään opetuksessa yleisesti, työpaikalla oppimisessa, ja osaamisen osoittami-
sessa:  

  

Erilaiset ohjauksen ja opetuksen tukikeinot  
  

Yleisesti opetuksessa 

käytettäviä osaamisen 

hankkimisen tukikeinoja 

o ohjeet mahdollisimman lyhyitä ja selkeitä (selkokielisyys)  

o ohjeet asteittain, jaksoittain, välivaiheittain  

o ohjeet toistetaan ja näytetään kirjallisina  

o selvennetään käsitteitä ja vierasperäisiä sanoja  

o tuntimateriaali annetaan etukäteen  

o kuunteleminen ja kirjoittaminen eri aikaan  

o eri aistien käyttö (kuulo, näkö, tunto, maku, haju, liike)  

o palaute oppimistehtävistä  

o toiminnallisten oppimis- ja opetusmenetelmien käyttö  

o mahdollisimman rauhallinen oppimisympäristö (äänet, valot, järjes-
tys/siisteys)  

o työskentelyn tauottaminen  

o toiminnan ohjauksen tukeminen (aloittaminen, tekeminen, valmiiksi 

saaminen, tarkistaminen) 

Tuki työpaikalla oppimi-

sessa ja näytöissä  

o sopivan työpaikan löytäminen 

o tarvittaessa ennakkokäynnit yhdessä 

o tuki työpaikkaohjaajalle opiskelijan ohjaukseen  

o opiskeluhuollon konsultointi tarvittaessa  

o opiskelijan perehdytys (mm. työpaikka, työvälineet, työtoveri, työpai-
kan tavat ja kulttuuri)  

o digitaalisuuden hyödyntäminen 

o näyttösuunnitelman tarkennus  

o suulliset ja kirjalliset selkokieliset ohjeet  

o mahdollisuus harjoitella ja kerrata opittavia asioita  

o osaamisen kartoittamista, opitun arviointia  

o kannustusta  

o opitun varmistamista ja keskustelua opiskelijan kanssa  

o tarvittaessa lisäohjausta ja harjoittelua  

o ohjeiden ja tehtävien täsmentäminen ja selventäminen, vaikean vai-

heen yli ohjaaminen kysymysten avulla  

o tuki työyhteisössä toimimiseen  

o lisäohjauskäynnit työpaikalle  

o opiskelijoiden keskinäinen vertaistuki  

o sanallinen arviointi.  

Palaute osaamisen ke-

hittymisestä 

 

o suullinen palaute ja keskustelu  

o kirjallisten tehtävien vähentäminen  

o tehtävien osittaminen  

o kirjallisten tehtävien täydentäminen suullisesti tai visuaalisesti  

o toiminnallisten menetelmien ja tehtävien käyttö  

o lisäajan antaminen oppimistehtävien ja kokeiden tekemiseen  

o oppimistehtävien suorittaminen pari-, ryhmä- tai kotitehtävinä.  
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Osaamisen osoittami-

nen ja arviointi  

o opiskelijan valmentaminen, esim. kirjallisten ohjeiden läpikäyminen, 

harjoittelu ja keskustelu opiskelijan kanssa  

o tekemällä oppimisen ja näyttämisen korostaminen  

o tarvittaessa uusintanäyttö  

o monipuolisten arviointimenetelmien käyttäminen mm. portfolio.  

 

7. Osaamisen osoittaminen 
  

Tutkinnon osien edellyttämä osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä työpai-
koilla aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Perustellusta syystä näyttö kuitenkin voidaan 
järjestää muualla kuin työpaikalla, kuten esim. oppilaitoksessa, työpajalla tai omalla työ-
maalla.  Perusteltuja syitä suorittaa näyttö muualla kuin käytännön työtehtävissä (työpaikoilla) 
ovat pitkä matka näyttöpaikalle, tai asiakas- ja työturvallisuusasiat. Erityinen tuen tarve ei ole 
riittävä peruste osoittaa osaaminen muualla kuin työpaikoilla. Ammattitaidon tai osaamisen 
hankkiminen suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon tai koulutuksen osittain.  Sovelletaan myös 
oppisopimuskoulutuksen toimintamallissa. 
 

 
Kuva: Parasta osaamista hanke 

 

Opiskelijaa tuetaan ennen työpaikalla järjestettävää koulutusta, sen aikana, sen loppuvaiheessa sekä 

tarpeen mukaan käyttäen mm. edellä lueteltuja tukimuotoja. Työpaikka-ohjaajalle tulee kertoa, kuinka 

opiskelijaa tuetaan ja sovitaan esim. opiskelijahuoltoon ja kuntoutukseen liittyvistä tukitoimista. Opis-

kelijaa koskevan tiedon siirtämisessä huomioidaan salassapitovelvollisuus.   

   

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle näytöt antavat mahdollisuuden osoittaa käytännön vahvuuksi-

aan. Useimmiten opiskelija kuitenkin tarvitsee opettajan valmentamisen ja rohkaisevan tuen näyttöti-
lanteeseen. Myös opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyö korostuu, kun opiskelijalla on rajoitteita 

osaamisen hankkimisessa tai toiminnassaan. Näyttö suunnitellaan jokaisen opiskelijan vahvuudet ja 

tuen tarpeet huomioon ottaen.  
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Ennen näyttöä toteutetuilla ohjaus- ja tukitoimilla pyritään varmistamaan opiskelijan suoriutuminen 

näytöstä. Näytön aikana opiskelijalle annettu lisätuki kirjataan HOKSiin, ja saatuja kokemuksia hyödyn-

netään seuraavien näyttöjen suunnittelussa.  

 

 

8. Osaamisen arvioinnin mukauttaminen 
  

Erityisen tuen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitai-

don ja osaamisen.  Opiskelijaa tuetaan pedagogisin järjestelyin sekä erityisen tuen ja ohjauksen avulla. 

Opiskelijalle annettu riittävä aika osaamisen hankkimiseen ja hänelle soveltuvat osaamisen hankkimi-

sen tavat mahdollistavat usein tutkinnon perusteissa edellytetyn keskeisen osaamisen hankkimisen. 

Jos erityistä tukea tarvitseva opiskelija ei pedagogisista järjestelyistä ja tiiviistä tuesta huolimatta pysty 

saavuttamaan tutkinnon ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden tyydyttävän 1- tason mu-

kaista osaamista, voidaan osaamisen arviointia mukauttaa. Arviointia voidaan mukauttaa vain niiltä 

osin, kun se on opiskelijan valmiudet ja tavoitteet huomioon ottaen välttämätöntä. 

 

8.1. Milloin mukauttaminen on mahdollista? 

 

Mukauttaminen on mahdollista ammatillisissa perustutkinnoissa. Ammatti- ja erikoisammattitutkin-
noissa osaamisen arviointia ei voi mukauttaa. Valmentavissa koulutuksissa (VALMA ja TELMA) osaami-

sen arviointia ei voi mukauttaa, sillä niissä tavoitteet ovat yksilöllisiä eikä koulutuksen perusteissa vaa-

dita tiettyä osaamistasoa. Osaamisen arvioinnin mukauttaminen edellyttää aina, että opiskelijalla on 
päätös erityisestä tuesta. Myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohdalla ensisijainen tavoite on 

tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito ja osaaminen. Mukauttaminen mahdollistaa opiskelijan 
tasa-arvoisen osallistumisen koulutukseen. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain niiltä osin, 

kuin se on välttämätöntä.  Voidaan mukauttaa joko yhden tai useamman tutkinnon osan arviointikri-

teereitä. Jos ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poiketaan kokonaan, sovelletaan am-

mattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista poikkeamista. 

 

Mukauttamisen tarve arvioidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Joissain tilanteissa mukautta-

misen tarpeen arviointi voi olla ajankohtaista heti opintojen alkaessa. Jos opiskelijan valmiuksista suo-
rittaa ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet vähintään tyydyttävän 1-tason mukaisesti ei ole 

varmuutta, pidetään tavoitteena tutkinnon suorittamista tutkinnon perusteiden mukaisesti. Osaamisen 

hankkimisen aikana havainnoidaan opiskelijan edistymistä ja arvioidaan tukitoimien riittävyyttä ja tar-
koituksenmukaisuutta. Jos opiskelun aikana havaitaan, että opiskelija ei saavuta vaadittuja ammattitai-

tovaatimuksia tai osaamistavoitteita vähintään tyydyttävän 1-tason mukaisesti, aloitetaan keskustelu 

mukauttamisen tarpeellisuudesta.  

 

8.2. Päätös mukauttamisesta 

 

Päätös mukauttamisesta tehdään osaamisen hankkimisen aikana, kun käy ilmi, että tutkinnon perus-

teissa edellytetyn tyydyttävän 1-tason mukainen osaamisen saavuttaminen ole opiskelijalle mahdol-
lista. Näytön aikana ei mukauttamispäätöstä voi tehdä. 

 

Koulutuspäällikkö voi tehdä päätöksen tutkinnon osan osaamisen arvioinnin mukauttamisesta. Mukaut-

tamisesta tehdään hallinnollinen päätös. Mukauttaminen edellyttää erityisen tuen päätöstä sekä opis-
kelijan ja alaikäisen kohdalla myös huoltajan tai laillisen edustajan kuulemista. Opiskelijan ja alaikäisen 

kohdalla myös huoltajan kanssa on tärkeä arvioida realistisesti opiskelijan valmiuksia saavuttaa tutkin-
non perusteiden mukainen ammattitaito ja osaaminen sekä mukauttamispäätöksen vaikutuksista työl-
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listymiseen ja jatko-opintoihin. Tieto päätöksestä toimitetaan opiskelijalle ja alaikäisen huoltajalle. Pää-

tös opintojen mukauttamisesta on hallinnollinen päätös, johon voi vaatia oikaisua aluehallintoviras-

tosta. Päätökseen tulee liittää tieto, miten oikaisuvaatimus tehdään.  

 

Mukauttamista koskeva päätös voidaan purkaa, jos opintojen edetessä käy ilmi, että opiskelija pystyy 
saavuttamaan tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet. Mikäli 

opiskelijan osaamisen arvioinnin mukauttamisen tarve poistuu, siitä tehdään viranhaltijapäätös.  

 

Ammatillisissa perustutkintojen perusteissa voi olla määräyksiä, jossa tiettyä ammattitaitovaatimusta 
ei voi mukauttaa. Taustalla esim. työturvallisuusvaatimuksia tai ammattialalla erittäin keskeisiä ammat-

titaitovaatimuksia, joiden saavuttaminen on edellytyksenä kyseisessä ammatissa toimimiselle. Esim. so-

siaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnonosissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen 
sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas- ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaa-

timuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia. Sama koskee myös poikkeamista. Jos näiltä osin 

tehdään poikkeaminen tai mukauttaminen, opiskelija ei voi saada tutkintotodistusta, vaan todistuksen 

osaamisesta. Muutoin voi tarvittaessa mukauttaa.  

 

8.3. Yksilöllisen arvioinnin suunnittelu 

 

Kun opiskelijan tutkinnon osan tai osien osaamisen arviointia mukautetaan, kirjataan hänen kohdallaan 
käytettävä yksilöllinen osaamisen arviointi (arviointikriteerit ja ammattitaidon osoittaminen) opiskelijan 

henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Mukautetut arviointikriteerit perustuvat suo-

ritettavan tutkinnon perusteisiin. Mukautetut arviointikriteerit ovat yksilöllisiä ja niiden lähtökohtana 

on tutkinnon perusteissa kuvattu tyydyttävän 1-tason osaaminen. Mukauttamisessa on kyse tutkinnon-

perusteiden arviointikriteerien sopeuttamisesta opiskelijan oppimisedellytysten mukaisiksi silloin, kuin 

se on erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohdalla välttämätöntä. 

 

 Mukautettu arviointiasteikko on viisiportainen. Mukautetun kiitettävän tason arvioinnin kriteerit ovat 

alle tutkinnon perusteissa määritellyn tyydyttävän 1-tason. Yksilöllisiä arviointikriteerejä laadittaessa 

on tärkeä pitää mielessä työelämässä tarvittava osaaminen ja muun muassa työturvallisuuteen liittyvä 

osaaminen. Opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan yksilöllisten 

arviointikriteerin lisäksi suunnitelma siitä, millä tavalla opiskelija osoittaa osaamisensa. Tässä tulee ar-

vioida myös se, tarvitseeko opiskelija tukitoimia osoittaessaan ammattitaitoaan.  

 

Osaamista arvioidaan vertaamalla sitä opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitel-

massa asetettuihin tavoitteisiin (L531/2017, 53 §). Opiskelijan osaaminen arvioidaan mukautetun arvi-
ointiasteikon (1-5) lisäksi sanallisesti. 

 

Mukauttaminen koskee ainoastaan osaamisen arvioinnin laadullista mukauttamista. Jos tutkinnon pe-

rusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista tulee joltain osin poiketa kokonaan, ei täl-
löin ole kysymys osaamisen arvioinnin mukauttamisesta vaan tällöin tulee soveltaa säädettyä ammatti-

taitovaatimuksista ja osaamistavoitteista poikkeamista. 

 

Opiskelijan tarvitsemat apuvälineet, tulkkaus, henkilökohtainen avustaja, tieto- ja viestintätekniset kei-
not yms. eivät saa vaikuttaa opiskelijan arvioinnin arvosanaa alentavasti. Opiskeluun ja tavoitteen saa-

vuttamiseen voidaan käyttää enemmän aikaa ja monipuolisia menetelmiä. Tällöin ei ole kyse mukaut-

tamisesta. Mukauttamista ei ole myöskään se, että opiskelija käyttää useita harjoituskertoja tai erilaisia 
oppimisympäristöjä saavuttaakseen tavoitteet. Mukauttamisen perusteeksi eivät käy myöskään run-

saista poissaoloista johtuvat huonot oppimistulokset, joiden syynä ei ole opiskelijan oppimiskyvyn 
puute. Näissä tapauksissa opiskelijan opintojen edistymistä tuetaan muilla keinoilla.  



14 

 

 

  
8.4. Mukautetut arviointikriteerit 

 

Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen arviointi ja yksilölliset arviointikriteerit.  Käytämme alla olevaa luon-

nosta apuna arviointikriteereitä laatiessa siihen asti, kunnes saamme lisäohjeita AMEOlta. 

 

 

 
                                                                                  Kuva: Parasta osaamista hanke 

8.5 Osaamisen arvioinnin mukauttaminen ja todistus 

 

Tieto opiskelijan osaamisen arvioinnin mukauttamisesta on merkittävä opiskelijalle annetta-

vaan todistukseen myös sanallisesti. Jos osaamisen arvioinnin mukauttamisen tai poikkeami-

sen vuoksi opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja 

osaamistavoitteita, annetaan todistus opiskelijan osaamisesta= sanallinen kuvaus opiskelijan 

osaamisesta A 673/2017 14 §.  
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                                                                                     Kuva: Kuva: Parasta osaamista hanke 

9. Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen 
 

Poikkeamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelija ei osoita jotakin tutkinnon perusteiden mukaista am-

mattitaitovaatimusta tai osaamistavoitetta eikä sitä näin ollen myöskään arvioida. Poikkeaminen kos-

kisi vain tutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkea-

mista ammatillisissa perustutkinnoissa, ja se voidaan tehdä vain siltä osin, kuin se on opiskelijan henki-

lökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.  

 

Ammatillisissa perustutkinnoissa voidaan poiketa ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista, 

kun  

1. tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat olosuhteet tai 

aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin opiskelijalle kohtuuttomia; tai 

2. poikkeaminen on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä. 

 

Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista, 

osaamistavoitteista tai osaamisen arvioinnista ei voi poiketa. 

Poikkeamisen tavoitteena on, että opiskelija voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, vaikka hän ei 
näiden syiden vuoksi joiltakin osin voi saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaati-

muksia ja osaamistavoitteita. Tutkinnon perusteista voidaan poiketa vain siltä osin, kuin se on opiske-

lijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Poikkeaminen on mah-

dollista myös silloin, kun opiskelijalla ei ole varsinaista erityisen tuen tarvetta.  

 

Jos osaamistavoitteista on poikettu jonkin yhteisen tutkinnon osan osa-alueen kohdalla (esimerkiksi 

kielitaito), tutkinnon osaan tulee sisällyttää osaamistavoitteita sen laajuutta vastaavasti muilta ko. tut-
kinnon osaan kuuluvilta osa-alueilta. Ammatillisissa tutkinnon osissa poikkeaminen ei aiheuta vastaa-

vuuden opiskelua muilta osa-alueilta. Tutkinnon perusteissa voidaan määrätä, miltä osin ammattitai-

tovaatimuksista tai osaamistavoitteista ei ole mahdollista poiketa.  
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Poikkeaminen voi olla mahdollista myös osaamisen osoittamisessa sellaisen ammatillista perustutkin-

toa suorittavan kohdalla, joka ei osallistu tutkintokoulutukseen. Tarkoituksena on, että seikka ei estä 

ammatillisen perustutkinnon suorittamista, vaikka se estäisikin tiettyjen ammattitaitovaatimusten tai 

osaamistavoitteiden saavuttamisen.  

 

Kuten osaamisen arvioinnin mukauttamisen kohdalla, Opetushallitus määrää tutkinnon perusteissa, 

miltä osin ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista ei voida poiketa esim. ammattialan turval-

lisuusvaatimusten vuoksi. Tutkinnon perusteista poikkeamisen rajoittaminen on tarpeen erityisesti sil-
loin, jos ammattialalla on sellaisia erittäin keskeisiä ammattitaitovaatimuksia, joiden saavuttaminen on 

edellytyksenä kyseisessä ammatissa toimimiselle. 

 

Koulutuksen järjestäjä päättää ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista poikkeamisista, mutta 
opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen päätöksen tekemistä. Kirjataan 

HOKSiin.  Poikkeamisessa HOKSiin kirjataan: Suoritettavan ammatillisen tutkinnon osan nimi ja ammat-
titaitovaatimus, josta poikettu tai suoritettava yhteisen tutkinnon osan osa-alueen nimi ja osaamista-

voite, josta poikettu sekä tilalle suoritettava osaamistavoite.  

  

 

                           Kuva: Parasta osaamista hanke 

Poikkeamisen merkitseminen todistukseen 

Tutkintotodistus voidaan antaa myös niissä tilanteissa, joissa tutkinnon perusteiden mukaisista am-

mattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista on poikettu. Todistukseen tulee merkintä poikkeami-

sesta. Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan saa antaa tutkintotodistusta tai todistusta suoritetuista tut-

kinnon osista, jos opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osan tai osien ammattitaitovaati-

muksia tai osaamistavoitteita. Tällöin koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen osaami-

sesta. Koulutuksen järjestäjä päättää sen, mikä on keskeistä osaamista kussakin tutkinnon osassa. 

 



17 

 

 

10. Erityinen tuki VALMA-koulutuksessa  
 

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeu-

tumiseksi sekä vahvistaa opiskelijoiden edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutusta järjes-

tettäessä toimitaan yhteistyössä muiden nivelvaiheen sidosryhmien, kuten työpajatoimijoiden, sosiaa-
li-, terveys- ja nuorisotyön viranomaisten sekä myös perusopetuksen järjestäjien kanssa. Koulutus on 

luonteeltaan joustavaa ja se mahdollistaa yksilölliset opintopolut sekä siirtymisen tutkintotavoitteiseen 
tai muuhun koulutukseen, vaikka kesken valmentavan vuoden.  

  

VALMA-koulutusta koskevat samat integroidun erityisopetuksen periaatteet kuin ammatillista perus-

koulutusta. Linkki Valma  
  

11. Rajatun erityisopetuksen erityinen koulutustehtävä  
  
Sakkyssa on järjestämislupa Valma erityisopetuksena koulutukseen, jossa opiskelijalla on mahdollisuus 

saada tavanomaista integroitua erityisopetusta enemmän tukea opintoihinsa sekä Työhön ja itsenäi-

seen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA). Telmassa tavoitteena on antaa sairauden tai vam-

man vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mu-

kaista opetusta ja ohjausta. Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, joiden tavoitteena on pääsääntöisesti 

muu jatkosuunnitelma kuin ammatillisen tutkinnon suorittaminen. Työhön ja itsenäiseen elämään val-
mentava koulutus toteutetaan aina erityisopetuksena. Linkki Telma  

 

    

12. Opiskelijan ohjaus ja tukeminen lukiossa  
 

Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa.  Tuki 

järjestetään ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet. Oppi-

misen ja opiskelun tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä 

opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Keskeisiä asioita ovat oppimisen esteettömyys, oppi-

misvaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen.  

Opiskelija voi olla tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tuen tarve voi johtua esimerkiksi kielelli-

sestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavaisuuden häiriöstä.  Se voi liittyä myös sosiaalisiin vai-

keuksiin, mielenterveyden tai elämäntilanteen ongelmiin.  

Lähtökohtana tuen tarpeen arvioinnissa on yhteistyö ja vuorovaikutus opiskelijan ja mahdollisuuksien 

mukaan myös huoltajien kanssa. Tuen tarpeen tunnistaminen voi pohjautua perusopetuksesta perus-

opetuslain 40 §:n perusteella (L628/1998, muutettu lailla 1288/2013) saatuun tietoon, opiskelijan 

omiin, opettajien tai muun henkilöstön havaintoihin tai erilaisiin arviointeihin. Tuen suunnittelu perus-

tuu saatavilla olevaan tietoon opiskelijan tuen tarpeesta ja mahdollisesti aiemmin annetusta tuesta.   

Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lukiossa 

käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja opiskeluympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta 

opiskelijalle tarkastellaan ja niihin pyritään löytämään opiskelijan opiskelua tukevia ratkaisuja. Opet-

taja suunnittelee tukitoimet yhdessä opiskelijan kanssa sekä yhteistyössä muiden mahdollisten asian-

tuntijoiden kanssa.  

http://www.sakky.fi/nuoret/valma
http://www.sakky.fi/nuoret/valma
http://www.sakky.fi/nuoret/telma
http://www.sakky.fi/nuoret/telma
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Jokaisen opettajan tehtävänä on antaa kannustavaa palautetta ja ohjata tukea tarvitsevaa opiskelijaa 

siten, että hänen itseluottamuksensa, itsearviointitaitonsa ja oppimaan oppimisen taitonsa sekä kyky 

suunnitella tulevaisuuttaan vahvistuvat. Opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnon 

kokeissa arvioidaan hänen lukioaikana tarvitsemansa ja saamansa tuen pohjalta. Häntä ohjataan tar-

vittavien lausuntojen hankkimisessa sekä sovitaan yhteistyöstä opiskelijan tarvitsemien erityisjärjeste-

lyjen kokeilemiseksi ja harjoittelemiseksi.     

Tukimuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut, kurssien valintamah-

dollisuuksien hyödyntäminen, monipuolinen opinto-ohjaus ja ryhmänohjaajan tuki. Oppimistilanteet 

ja kokeet pyritään järjestämään siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Lukiolain 

13 §:n (629/1998, muutettu lailla 478/2003) mukaan opiskelijan opiskelu voidaan järjestää osittain toi-

sin kuin lukiolaissa ja asetuksessa säädetään ja lukion opetussuunnitelmassa määrätään.  

Tarvittavat tukitoimet ja tuki eri oppiaineissa voidaan sopia kirjattavaksi opiskelijan henkilökohtaiseen 

opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijaa ohjataan tarvittaessa hakemaan lukiolain 29 §:n 2 momentin mu-

kaisia palveluja. Oppimisen ja opiskelun tuen rinnalla opiskelija voi saada myös yksilökohtaista opiske-

luhuoltoa. 
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ERITYISEN TUEN TARVE VOI ILMETÄ SEURAAVASTI (Tilastokeskuksen luokitus): 

  

01 = hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 

o opiskelijat, joilla on diagnosoituja hahmottamiseen, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen liitty-

viä vaikeuksia kuten AD/HD tai ADD  

o tai oppilaitoksessa todettu vaikeus, joka voi ilmentyä mm.:  

- sosiaalisina syinä, jotka näkyvät opiskelussa ko. vaikeuksina (erilaiset elämäntilanteiden 

kriisit ym.)  

- motorisina vaikeuksina  

- matemaattisina vaikeuksina, joiden syy on avaruudellisen hahmottamisen ongelmat  

- lievinä psyykkisinä vaikeuksina (masennus, jaksamisen vaikeus jne.), jotka opetustilan-

teessa ilmenevät hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksina - arkielä-

män puutteellisina taitoina (opiskelijan voimavarat rajalliset)  

   

02 = kielelliset vaikeudet 

o opiskelijat, joilla on vaikeita lukemiseen, kirjoittamiseen ja puhumiseen liittyviä vaikeuksia ku-

ten vaikeita lukiongelmia, dysfasia tai dyslexia  

o diagnosoitu tai oppilaitoksessa arvioitu ja todettu vaikea LUKI-vaikeus  

lisäksi vaikeudet voivat ilmetä mm. seuraavasti:  

- englannin ja ruotsin lähtötasokartoituksessa heikko tulos  

- matemaattisena vaikeutena, joka tulee esiin mm. sanallisten tehtävien ymmärtämisen vai-
keutena   

- muussakin opetuksessa hitaana lukemisena, luetun ymmärtämisen vaikeutena tai vaikeu-

tena ymmärtää ohjeita  

   

03 = vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt  

o opiskelijat, joilla on pedagogisesti todettuja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia kuten sosiaalista 
sopeutumattomuutta 

vaikeudet voivat ilmetä mm.:  

- sosiaalisten taitojen puutteena, vaikeutena sosiaalisissa suhteissa (ryhmässä toimiminen 
vaikeaa, opinnot vaikeutuvat ko. ongelmien johdosta)  

- esiintymispelkona/koulupelkona (poissaolot ja tiettyjen tuntien välttely, uusien tilanteiden 

pelko)  

- psykosomaattisena oireiluna  

- elämänhallinnan ongelmina  

- voi vastata entistä ESYä  

   

04 = lievä kehityksen viivästyminen  

o opiskelijat, joilla on laajoja oppimisvaikeuksia, mutta ei kuitenkaan kohdan 5 mukaista vaikeaa 
kehityksen viivästymää  

vaikeudet voivat ilmetä mm.:  

- heikkona kognitiivisena suoritustasona (esim. muistamisen tai ymmärtämisen vaikeus)  

- lähtötasokartoitusten heikkona tuloksena ja heikkona perusopetuksen päättötodistuksena 

(osittain tai kokonaan yksilöllinen oppimäärä)  

- kehityksen viivästymä diagnosoitu jossakin elämänvaiheessa - voi vastata entistä EMUa  

  

05 = vaikea kehityksen viivästyminen (keskivaikea tai vaikea kehitysvamma)  

o opiskelijat, jotka ovat saaneet peruskoulussa opetusta toiminta-aloittain ja jotka yleensä tarvit-
sevat runsaasti henkilökohtaista avustusta päivittäisissä toiminnoissa  
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06 = psyykkiset pitkäaikaissairaudet  

o mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat  

- opiskelijat, jotka tarvitsevat jatkuvia oppilaitoksen sisäisiä tai ulkoisia tukitoimia ko. ongel-

miin ja nämä ongelmat vaikeuttavat opintojen etenemistä  

  

07  = fyysiset pitkäaikaissairaudet  

- kuten allergia, astma, diabetes, epilepsia, syöpä  

- sairaus on erityisopetuksen syy vain silloin, jos sen seurauksena ilmenee erityisen tuen tar-
vetta  

   

08 = autismiin ja aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 

o ko. diagnoosilla olevat opiskelijat  

 

09 = liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus  

o  tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oireyhtymä, lyhytkasvuisuus  

   

10 = kuulovamma  

   

11 = näkövamma  

   

12 = muu syy, joka edellyttää erityisopetusta  

- tuen tarve selvä, mutta peruste selkiintymätön. Käytettävä moniammatillista yhteistyötä 

perusteen tarkemmaksi määrittelyksi seuraavaan tilastointipäivään!  

   

Luokittelun perustana käytetään ensisijaista, erityisopetuksen tarpeeseen eniten vaikuttavaa vaikeutta 

tai vammaa. Lievät ongelmat tai vammat eivät ole erityisopetuksen peruste, ne kuuluvat normaalin tu-

kiopetuksen piiriin. Ensisijainen peruste määritellään niistä tekijöistä, joihin opiskelija tarvitsee eniten 
tukea ja ohjausta.  

  

Luokittelu avautuu myös Wilmassa. Oppilaitoksessa on laadittu Ohjauskortisto erityistä tukea tarvitse-
van opiskelijan ohjaamiseen sekä Opiskelun ja oppimisen tuen tukikortisto opiskelijalle opiskelun ja  

oppimisen tueksi.   

http://intra/Materiaalipankki/Opetustoiminta/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fMateriaalipankki%2fOpetustoiminta%2fErityisopetuksen%20tietopankki%2f1%20SAKKYn%20oma%20erityisopetuksen%20materiaali%2fHOJKS%2dkortisto&FolderCTID=&View=%7bF9CCFE23%2dB032%2d40E8%2dBEFA%2d6457D413E5F7%7d
http://intra/Materiaalipankki/Opetustoiminta/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fMateriaalipankki%2fOpetustoiminta%2fErityisopetuksen%20tietopankki%2f1%20SAKKYn%20oma%20erityisopetuksen%20materiaali%2fHOJKS%2dkortisto&FolderCTID=&View=%7bF9CCFE23%2dB032%2d40E8%2dBEFA%2d6457D413E5F7%7d
http://intra/Materiaalipankki/Opetustoiminta/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fMateriaalipankki%2fOpetustoiminta%2fErityisopetuksen%20tietopankki%2f1%20SAKKYn%20oma%20erityisopetuksen%20materiaali%2fHOJKS%2dkortisto&FolderCTID=&View=%7bF9CCFE23%2dB032%2d40E8%2dBEFA%2d6457D413E5F7%7d
http://intra/Materiaalipankki/Opetustoiminta/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fMateriaalipankki%2fOpetustoiminta%2fErityisopetuksen%20tietopankki%2f1%20SAKKYn%20oma%20erityisopetuksen%20materiaali%2fHOJKS%2dkortisto&FolderCTID=&View=%7bF9CCFE23%2dB032%2d40E8%2dBEFA%2d6457D413E5F7%7d
http://intra/Materiaalipankki/Opetustoiminta/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fMateriaalipankki%2fOpetustoiminta%2fErityisopetuksen%20tietopankki%2f1%20SAKKYn%20oma%20erityisopetuksen%20materiaali%2fHOJKS%2dkortisto&FolderCTID=&View=%7bF9CCFE23%2dB032%2d40E8%2dBEFA%2d6457D413E5F7%7d


       

      
     Liite 2 
 

    



 

 


