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Opiskelijan oikeus, mikäli   64§ ja 65§     

Oppimisvaikeus, 
sairaus, vamma, tai muu 
syy tuen tarpeeseen 

Tuen tarve pitkäaikainen 
tai säännöllinen

Saavuttaakseen tutkinnon tai koulutuksen perusteiden 
mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet 

LIITE
Ohjauskortisto avuksi tuen 
tarpeen määrittelyyn

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp446310016
https://sakky.fi/sites/default/files/2022-01/Ohjauskortisto%202022.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2022-01/Ohjauskortisto%202022.pdf
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Yksilöllisyys, suunnitelmallisuus, 
erityiset järjestelyt 

Perustuu yksilöllisiin 
tarpeisiin, tavoitteisiin 
ja valmiuksiin

Suunnitelmallinen 
pedagoginen tuki

Erityiset opetus- ja 
opiskelujärjestelyt
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Kokonaiskuntoutus, yhdenvertaisuus 
ja tasa-arvo

Ammatillinen 
perustutkinto

Edistää opiskelijan 
kokonaiskuntoutusta 
yhteistyössä 
kuntoutuspalveluiden 
tuottajien kanssa.

Tarjoaa yhdenvertaiset 
koulutusmahdollisuudet 
ja tasa-arvoiset elämisen 
mahdollisuudet kaikille 
nuorille ja aikuisille.Ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto Valmentava koulutus

Koulutussopimus

Oppisopimuskoulutus

https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Kokonaiskuntoutus.pdf
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Erityisen tuen järjestämisen prosessi

Opiskelija osallistuu opintojen suunnit-
teluun ja tavoitteiden asettamiseen, ja 
hän on myös vastuussa opinnoistaan.

Tutoropettajan vastuu sekä sujuva ja 
luottamuksellinen tiedon kulku korostu-
vat erityisen tuen prosessissa.

Opintojen sujumisen apuna on moni-
puolinen asiantuntijaverkosto.

LIITE
Vastuut erityisen tuen järjestämisessä 

LIITE
Wilma-ohje erityisen tuen suunitelman (ETS) 
tekemiseen ja tukitoimien kirjaamiseen

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen

Opiskelijan ja huoltajan kuuleminen

Hallintopäätös erityisestä tuesta, mahdollisesta 
mukauttamisesta ja/tai poikkeamisesta

Tukitoimien  suunnittelu tutkinnon- tai 
koulutuksenosittain ja kirjaaminen HOKSiin

Tarvittava tuki ja sen toteuttamisen kirjaaminen HOKSiin

Erityisen tuen toteutus: 
- suunnitelmallinen pedagoginen tuki ja erityiset 
   opiskelu- ja opetusjärjestelyt
- moniammatillinen yhteistyö
- kokonaiskuntoutus: yhteistyö muiden palvelujen   
   tuottajien kanssa

Erityisen tuen säännöllinen arviointi

https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Asiantuntijaverkosto.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Vastuut%20erityisen%20tuen%20järjestämisessä.pdf
http://web.sakky.fi/wilma/HOKS2022ETS.pdf
http://web.sakky.fi/wilma/HOKS2022ETS.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Erityisen%20tuen%20tarpeen%20tunnistaminen.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Opiskelijan%20ja%20huoltajan%20kuuleminen.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Hallintopäätös%20erityisestä%20tuesta.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Tukitoimien%20suunnittelu%20Ohjauksen%20ja%20opetuksen%20tukikeinot.pdf
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Koulutuksen järjestäjä päättää

Koulutuksen järjestäjä päättää (67§)

osaamisen arvioinnin 
mukauttamisesta

opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa 
tulee kuulla ennen päätösten tekemistä 

Päätöksen purkaminen

kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaan - HOKS

ammattitaitovaatimuksista 
tai osaamistavoitteista 
poikkeamisesta 

opiskelijalle 
annettavasta 
erityisestä tuesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531#Pidp446310016
https://sakky.fi/sites/default/files/2022-01/Päätöksen%20purkaminen.pdf
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Osaamisen hankkimisen suunnittelu

Ohjauksen ja opetuksen tukikeinojen suunnittelu
Huomioitava yksikön mahdollisuudet erilaisiin 
tukitoimiin ja opetusjärjestelyihin  

alaikäisen 
huoltaja

YHDESSÄ
opiskelija
- valmiudet
- tavoitteet
- tarpeet

erityisopettaja
tutoropettaja

https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Tukitoimien%20suunnittelu%20Ohjauksen%20ja%20opetuksen%20tukikeinot_0.pdf
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Osaamisen osoittaminen

Osaaminen osoitetaan teke-
mällä käytännön työtehtäviä 
työpaikoilla aidoissa työtilan-
teissa ja työprosesseissa. 

Näyttö voidaan järjestää 
muualla kuin työpaikalla, jos 
asiakas- tai työturvallisuus 
niin vaatii. Tällöin näyttöpaik-
kana voi olla esim. työpaja, 
opiston tilat tai oma työmaa. 

Näytössä voidaan käyttää 
myös digitaalisia työvälinei-
tä, esim. Teamsia, työelämä-
yhteistyön vahvistamiseksi ja 
näyttöjen sujuvoittamiseksi.  

Erityinen tuen tarve ei ole riit-
tävä peruste osoittaa osaami-
nen muualla kuin työpaikoilla. 

JälkeenLopussaAikanaAlussaEnnen

Koulutussopimus / Sopimus oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä, liitteenä HOKS
Yhteistyö: opiskelija, oppilaitoksen edustaja, työpaikkaohjaaja, muut tahot tarvittaessa

Ohjaus ja 
tuki

Suunnittelu Osaamisen 
hankkiminen

Osaamisen 
osoittaminen ja 

arviointi

Ohjaus ja 
tuki

Ohjaus ja 
tuki

Ohjaus ja 
tuki

Sopimus
HOKS

Henkilökohtaistaminen, ohjaus ja tuki sekä erityinen 
tuki työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa:

koulutussopimus / oppisopimus
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Osaamisen arvioinnin mukauttaminen
Pyri ensisijaisesti siihen, että opiskelija saavut-
taa T1- tasoisen osaamisen. 

Jos erityisen tuen opiskelija ei pedagogisista 
järjestelyistä ja tiiviistä tuesta huolimatta pys-
ty saavuttamaan T1-tasoa, voidaan osaamisen 
arviointia mukauttaa.

Mukauta arviointia vain niiltä osin, kun se on 
perusteltua ja välttämätöntä.

Mukauttaminen koskee osaamisen arvioinnin 
laadullista mukauttamista. Mitään ammattitai-
tovaatimusta tai osaamistavoitetta ei voi jättää 
pois. Jos tähän on tarvetta, tehdään poikkea-
minen.

Tutkinnon perusteissa voidaan määrätä, mitä 
ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoittei-
ta ei voi mukauttaa.

https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Perustutkinnossa%20osaamisen%20arviointia%20mukauttaa%2C%20päätös%20mukauttamisesta.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Perustutkinnossa%20osaamisen%20arviointia%20mukauttaa%2C%20päätös%20mukauttamisesta.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Arvioinnin%20mukauttaminen%2011_2021.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Arvioinnin%20mukauttaminen%2011_2021.pdf


11       

Arvioinnin mukauttamisprosessi
LIITE

Osaamisen 
osoittaminen ja 

arviointi 
mukautettujen 

kriteereiden 
mukaisesti

Osaamisen 
hankkiminen

Laaditaan 
yksilölliset 

mukautetut 
arviointikriteerit, 
kirjataan HOKSiin

Päätös 
mukauttamisestaKuuleminen

Mukauttamisen 
tarve tulee esille

Wilma-ohje mukauttamiseen

https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Laaditaan%20yksilölliset%2C%20mukautetut%20arv.krit_..pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Laaditaan%20yksilölliset%2C%20mukautetut%20arv.krit_..pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Laaditaan%20yksilölliset%2C%20mukautetut%20arv.krit_..pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Laaditaan%20yksilölliset%2C%20mukautetut%20arv.krit_..pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Laaditaan%20yksilölliset%2C%20mukautetut%20arv.krit_..pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Perustutkinnossa%20osaamisen%20arviointia%20mukauttaa%2C%20päätös%20mukauttamisesta.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Perustutkinnossa%20osaamisen%20arviointia%20mukauttaa%2C%20päätös%20mukauttamisesta.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Mukauttamisen%20tarve%20tulee%20esille.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Mukauttamisen%20tarve%20tulee%20esille.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-01/OPETTAJANOHJEMUKAUTUS.pdf
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Osaamisen arvioinnin mukauttaminen 
ja todistus

Opiskelija aloittaa opinnot 
ammattitaitovaatimusten ja 
osaamistavoitteiden mukaisesti  

Arviointia mukautetaan joidenkin 
tutkinnon osien/osa-alueiden 
osalta – opiskelija saavuttaa 
keskeisen osaamisen

Tutkintotodistus, 
mukautettuja arvosanoja 
ja sanallista kuvausta

Erityisen tuen tarve, 
ETS-päätös

Ei erityisen tuen 
tarvetta

Todistus osaamisesta
Todistus suoritetuista 
tutkinnonosista (jossa 
mahd. myös mukautettuja 
arvosanoja)

Opiskelu tutkinnon 
perusteiden 
mukaisesti

Tutkintotodistus

Arviointia mukautetaan 
joidenkin tutkinnon osien/
osa-alueiden osalta – 
opiskelija ei saavuta 
keskeistä osaamista
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Erityinen tuki VALMA- (1.8.2022 alkaen TUVA-) 
ja TELMA-koulutuksissa
Ammatilliseen koulutukseen 
valmentava koulutus VALMA

TELMA - työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentava koulutus

https://sakky.fi/fi/hakijalle/yhteishaku/valma-koulutus
https://sakky.fi/fi/hakijalle/yhteishaku/telma-koulutus


14       

Erityisopetus lukio-opinnoissa

Opiskelijan oikeus, mikäli 28§ 
hänellä on kielellinen erityisvaikeus tai muu 
oppimisvaikeus suoriutua opinnoistaan

Varkauden lukion erityisopetuksen suunnitelma 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714
https://sakky.fi/sites/default/files/2020-12/Erityisopetus%20lops%202021%20Varkauden%20lukio%2012.11.2020.pdf
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Opetushallituksen julkaisu Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisen arvioinnin mukauttamisopas

Wilma-ohje opettajille Erityinen tuki

Wilma-ohje opettajille Mukauttaminen

Ohjauskortisto erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen

Linkkejä

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/4426603/tiedot
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/wp-content/uploads/sites/20/2018/11/Arviointiopas_opettajalle_mukauttaminen.pdf
http://web.sakky.fi/esite/HOKSOPETTAJANOHJEERITYINENTUKI.pdf
http://web.sakky.fi/wilma/ohjeet_wilmassa.pdf
https://sakky.fi/sites/default/files/2021-12/Ohjauskortisto%202022.pdf
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