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Ammatillisen koulutuksen reformi

Erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitseva opiskelija 

ammatillisessa koulutuksessa
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Ydinkohdat

– Erityinen tuki reformilaissa

– Henkilökohtaistaminen

– Erityinen tuki osana henkilökohtaistamista

– Erityinen tuki

– Vaativa erityinen tuki

– Mukauttaminen

– Poikkeaminen
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Erityinen tuki ja vaativa erityinen tuki

64 §

Erityinen tuki 

– Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi 

tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen 

perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella 

tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä 

erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä

– Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen 

ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden 

mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. 

Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja 

valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.

– Erityisen tuen antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä 

kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.

https://luovi-my.sharepoint.com/personal/riina_karvonen_luovi_fi/Documents/luennot/Vanhat lait.docx


65 §

Vaativa erityinen tuki

– Edellä 27 §:n 2 momentin mukaisen 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 64 §:ssä tarkoitettua erityistä tukea.

Vaativa erityinen tuki

20.4.2018 / Tiina Mikkola21.11.2018
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Erityinen tuki



– Hakeutumisvaiheessa: 

• Hakemuksesta (harkinnanvarainen haku/jatkuva haku)

• Nivelvaiheen yhteistyön kautta

– Opintojen alussa: 

• esimerkiksi perusopetuksen aikaisen henkilökohtaisen opiskelun 

järjestämistä koskevan suunnitelma (HOJKS)

• Tärkeää on annetun pedagogisen tuen ja ohjauksen sanoittaminen

• lääkärin, psykologin tai erityisopettajan lausunnot

– Opintojen aikana: Erityisen tuen tarve voi tulla esille myös myöhemmin 

opintojen aikana, jos opinnot eivät etene odotetusti tai jostain muusta 

yksilöllisestä syystä.

Erityisen tarpeen tunnistaminen
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– Erityisen tuen päätöstä ei kuitenkaan tehdä suoraan asiantuntijan lausunnon 

perusteella, vaan yhdessä opiskelijan ja alaikäisen kohdalla huoltajan kanssa 

arvioidaan millaista tukea opiskelija mahdollisesti tarvitsee ammatillisissa opinnoissa.

– Erityisen tuen tarvetta voidaan arvioida koulutuksen alussa erilaisilla menetelmillä. 

Oppimisvalmiuksia tai esimerkiksi mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia 

sekä matematiikan valmiuksia voidaan arvioida erilaisilla seuloilla ja testeillä 

aloittavien

– Mahdollisesta tuen tarpeesta keskustellaan myös osana henkilökohtaistamista, 

esimerkiksi laadittaessa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS).

• Opiskelijan kanssa arvioidaan, mikä oppimista hidastaa, ja voidaanko opiskelijan 

opintoja tukea erityisen tuen avulla. 

– Opettajien ja opiskeluhuollon välinen yhteistyö on tärkeää tuen tarpeessa olevien 

opiskelijoiden tunnistamiseksi.

Erityisen tarpeen tunnistaminen
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– Kirjallinen päätös

1) Päätöksen tehnyt viranomainen (koulutuksen järjestäjä) ja päätöksen 

ajankohta

2) Asianosaiset (Opiskelija) johon päätös kohdistuu. Erityisen tuen tarve 

määritellään jokaiselle yksilöllisesti.

3) Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, koska päätös koskee 

vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista tai sellaisen edun 

myöntämistä, joka perustuu hakijan ominaisuuksien arviointiin (46§)

4) Henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta opiskelija / huoltaja voi pyytää 

tarvittaessa lisätietoja päätöksestä

Ohjeet oikaisukeinon käyttämiseen annetaan samanaikaisesti päätöksen 

kanssa. Hallintolaki 45 – 46§

Päätös erityisestä tuesta

Päätös myös silloin, kun erityinen tuki päätetään / loppuu
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– Opiskelijalle mahdollisesti tarjottavan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64§:ssä

tarkoitetun erityisen tuen sisältö

• Suunnitelmallinen pedagoginen tuki

• Erityiset opetus- ja opiskelujärjestelyt

– Kuvaus erityisen tuen tarpeesta

– Erityisen tuen toimenpiteet tutkinnon / koulutuksen osittain

– Mukauttaminen

Milloin?

- Koulutuksen alkaessa tai heti kun säännöllisen ja pitkäaikaisen erityisen tuen tarve on 

huomattu

- Tarvittaessa ennen opintojen aloittamista tai ennen oppisopimuksesta ja 

koulutussopimuksesta sopimista

HOKS ja erityinen tuki
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– Koulutuksen järjestäjä suunnittelee erityisen tuen muodot opiskelijan valmiuksien, 

tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Koska opiskelijoiden vaikeudet ovat yksilöllisiä, 

ovat myös tukimuodot yksilöllisiä. 

– Erityinen tuki suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa, alaikäisen opiskelijan 

kohdalla myös huoltaja on mukana tukitoimien suunnittelussa.

– Erityinen tuki voi koostua erilaisista oppimisen tuen keinoista:

• Sopivat oppimisympäristöt

• Käytännönläheinen oppiminen ja työvaltainen oppiminen 

• Rauhallinen oppimisympäristö ja opiskelijan tahdin mukaan etenevä opiskelu

• Erilaisten apuvälineiden käyttäminen, kuten äänikirjoja, kuvia, tabletti 

(apuvälinesovellukset)

• Opiskeltava asia voidaan jakaa pienempiin osiin ja lähestyä sitä 

mahdollisimman monipuolisesti

• Selkeä oppimateriaali

Erityinen tuki käytännössä
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Ohjaus ja 
tuki

Opetus ja ohjaus eri 
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Opetusta, ohjausta, tukea ja erityistä tukea
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Työpaikalla järjestettävä koulutus ja erityinen tuki

– On tärkeä sopia yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa tarvittavista tukitoimista.

– Jos opiskelijalla on vaikeuksia työelämässä oppimisessa, opettajalle 

voidaan varata enemmän ohjausaikaa tai mahdollisuuksien mukaan 

esimerkiksi ohjaaja voi toimia opiskelijan tukena.

– Osaamisen osoitetaan työelämässä > näyttö

• Näytössä tukitoimet voivat liittyä esimerkiksi sopivan näyttöympäristön 

valintaan, tukeen näytön suunnittelussa ja itsearvioinnissa. 

• Joku saattaa jännittää näyttöä kohtuuttomasti ja silloin tuttu 

työpaikkaohjaaja tai tukihenkilö voi ohjata jännittävän tilanteen 

käsittelyssä.

– On tärkeää, että kaikki opettajat ja ohjaajat sitoutuvat opiskelijan 

kokonaisvaltaiseen tukemiseen.



21.11.2018

Vaikuttavuuden arviointi

– Opiskelijan saamaa erityistä tukea ja sen vaikuttavuutta arvioidaan 

suunnitelmallisesti ja aina henkilökohtaista osaamisen 

kehittämissuunnitelmaa päivitettäessä. 

– Opiskelijan ja tukitoimiin osallistuneiden kanssa pohditaan, onko opiskelijan 

saama tuki ollut sopivaa. 

– Yhteisen arvioinnin perusteella päätetään, jatketaanko samoja tukitoimia vai 

muutetaanko niitä vastaamaan paremmin opiskelijan tarpeita.



– Miten tunnistamme erityisen tuen tarpeen

– Missä on rajapinta erityisen ja vaativan erityisen tuen välillä?

– Millä arviointia tehdään?

– Mitä palveluita tulee tarjota?

– Rahoitukselliset kysymykset?

– Ym….

Vielä paljon kysymyksiä…

21.11.2018



Osaamisen arvioinnin mukauttaminen

Säädökset L531/2017 64§,67§ ja VNA673/2017 11§:

- Osaamisen arvioinnin mukauttaminen on yksi erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen 

muoto

- Osaamisen arviointia  voidaan mukauttaa ainoastaan perustutkintokoulutuksessa

- Osaamisen arvioinnin mukauttaminen edellyttää hallintopäätöksen tekemistä

- alaikäisen huoltajaa tulee kuulla

- oikaisuvaatimuksen mahdollisuus

- Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon mukaista osaamisen 

arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi

- Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan 

henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä

- Mukauttamisessa laaditaan opiskelijalle oma mukautettu arviointikriteeristö

- Lisäksi arvioidaan sanallisesti

- HUOM: YTO tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty - hylätty

Pirjo Ruha, Opintopäällikkö, Ammattiopisto Luovi
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Osaamisen arvioinnin mukauttaminen

Säädökset L531/2017 64§,67§ ja VNA673/2017 11§:

- Tieto osaamisen arvioinnin mukauttamisesta merkitään opiskelijalle annettavaan 

todistukseen

- Opiskelijan on saavutettava tutkinnon osissa keskeinen osaaminen 

- Joka on johdettava tyydyttävä 1 – arviointikriteereistä

- Ei valtakunnallista linjausta toistaiseksi

- Jollei keskeistä osaamista saavuteta, opiskelija saa todistuksen osaamisesta

Mikä tässä muuttuu?

- Mukauttaminen liittyy osaamisen arviointiin ns. ”laadullista mukauttamista” > muuttunut 

terminologia 

- Ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita 

EI MUKAUTETTAESSA MUOKATA / HENKILÖKOHTAISTETA / MUUTETA

Pirjo Ruha, Opintopäällikkö, Ammattiopisto Luovi



Poikkeaminen ammattitaitovaatimuksista tai 

osaamistavoitteista

Säädökset L531/2017 66§,67§: 

- Poikkeaminen voi olla yksi erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen muoto

- Poikkeaminen ei aina edellytä erityisen tuen päätöstä (koskee yleisiä 

ammattioppilaitoksia)

- Poikkeaminen voi olla itsenäinen ratkaisu & päätös

- Mutta se voi kytkeytyä mukauttamiseen (samassa tutkinnon osassa tai YTO osa-

alueessa)

- Poikkeamista voidaan tehdä ainoastaan perustutkintokoulutuksessa

- Poikkeaminen edellyttää hallintopäätöksen tekemistä

- Alaikäisen huoltajaa tulee kuulla

- Oikaisuvaatimuksen mahdollisuus

21.11.2018

Pirjo Ruha, Opintopäällikkö, Ammattiopisto Luovi
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Säädökset L531/2017 66§,67§: 

- … ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista voidaan poiketa siten, että 

opiskelija ei osoita jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista jos

- tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat 

olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joltakin osin opiskelijalle 

kohtuuttomia tai

- poikkeaminen on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä

- Tavoitteena, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon vaikka hän ei voi joiltakin osin 

saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia tai 

osaamistavoitteita
- Voidaan poiketa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä

Poikkeaminen ammattitaitovaatimuksista tai 

osaamistavoitteista

Pirjo Ruha, Opintopäällikkö, Ammattiopisto Luovi
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Linkkivinkkejä

– https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4637898

– http://minedu.fi/amisreformi

– http://www.oph.fi/reformintuki

– Erityinen tuki webinaari 19.3.2018, Parasta Osaamista –verkostohanke

https://www.youtube.com/watch?v=2nnMIk1mzTs

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4637898
http://minedu.fi/amisreformi
http://www.oph.fi/reformintuki
https://www.youtube.com/watch?v=2nnMIk1mzTs

