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Sisällys

Johdanto
Koulutuskeskus JEDUn erityinen tuki sekä vaativa eri 
tyinen tuki rakentuvat teoreettisesti positiivisen peda-
gogiikan pohjalle. Positiivinen pedagogiikka pohjautuu 
positiiviseen psykologiaan, jossa tavoitteena on tuoda 
esiin myös ihmiselämän hyviä puolia ja korostaa, että 
psykologia on muutakin kuin heikkouksien ja ongelmien 
tutkimusta. Positiivisen psykologian ja positiivisen peda-
gogiikan keskeisiä taustavaikuttajia ovat Martin Seligman 
ja Barbara Fredrickson. Positiivisen psykologian tutkimus 
keskittyy yksilön myönteisiin voimavaroihin, ominaisuuk-
siin ja tunteisiin (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Pe-
rustarkoituksena on vallitsevien toiminta- ja ajatusmallien 
ohjaaminen ongelmakeskeisestä mallista ratkaisukeskei-
syyteen ja myönteisyyteen (Seligman, Ernst, Gillham, Rei-
vich & Linkins 2009). Positiivinen pedagogiikka teoreet-
tisena viitekehyksenä mahdollistaa erilaiset ratkaisut 
eri- laisissa erityisen tuen ympäristöissä Koulutuskeskus 
JEDUssa (perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitut-
kinnot, TUVA, TELMA, vankilaopetus). Positiivisen peda-
gogiikan perustana JEDUssa ovat opiskelijan vahvuudet, 
joita esiin tuomalla ja vahvistamalla haasteet voitetaan. 
Vahvuudet voivat liittyä ammatilliseen osaamiseen, opis-
keluvalmiuksiin tai muihin ominaisuuksiin. Tärkeää on 
myönteinen ilmapiiri, arvostava ja aito kohtaaminen ja 
onnistumisen elämykset. Sääntöjen ja kieltojen sijaan kes-
kitytään voimavaroihin ja ratkaisukeskeisyyteen. Haastei-
ta ei kielletä, mutta vahvuuksiin keskittymillä ongelmat 
voidaan voittaa.

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija hyötyy positiivises-
ta pedagogiikasta monin tavoin. Opiskelijalla on usein 
taustallaan monenlaisia elämän haasteita, toimintakyvyn 
rajoitteita, laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai keskimää-
räistä heikompi lähtötaso akateemisissa tai ammatillisissa 
taidoissa. Opettajan kiinnittäessä huomioita myönteisiin 
asioihin ongelmakeskeisen ajattelun sijaan, erityistä tukea 
tarvitsevan opiskelijan henkinen hyvinvointi ja itsetunto 
vahvistuvat. Samalla opitaan elämänhallinta- ja vuoro-
vaikutustaitoja sekä vahvistetaan opiskelijan sinnikkyyt-
tä. Opiskelija oppii näkemään yhä enemmän hyvää ja 
mahdollisuuksia ympäristössään. Luottamuksen tunne, 
sisäinen yrittäjyys, omatoimisuus ja luovuus saavat mah-
dollisuuden kehittyä. Tämä varmistaa opiskelijan menes-
tymistä opinnoissa ja tekee työelämään siirtymisestä su-
juvampaa.

Positiivisesta pedagogiikasta ja hyvinvointitaidoista on 
hyötyä myös opettajalle ja työyhteisölle.

Ongelmalähtöisyyden sijaan opettajan keskittyessä posi-
tiivisen pedagogiikan toteuttamiseen, hän parantaa myös 
omaa työssäjaksamistaan sekä lisää oman elämänsä voi-
maa ja myönteisyyttä. Positiivinen pedagogiikka ei vaadi 
erityisiä menetelmiä. Se voi olla esimerkiksi opiskelijaa 
kunnioittavaa, arvostavaa sekä vahvuuksia korostavaa ai-
toa kohtaamista. Haastavistakin lähtökohdista ponnistava 
opiskelija voi menestyä, kunhan hän saa osakseen tukea, 
luottamusta ja välittämisen tunnetta. Positiivinen peda-
gogiikka vahvistaa työyhteisön yhteisöllisyyttä, tuoden 
kaiken toiminnan keskiöön työn perustehtävän: opiskeli-
jan oppimisen ja vahvistamisen. Yhteisöllisyys tukee myös 
erilaisuuden hyväksymistä ja jokaisen omien vahvuuksien 
löytymistä.
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1. Erityinen tuki
Koulutuskeskus JEDUn Erityisen tuen opetus- ja ohjaus-
suunnitelma perustuu ammatillisesta koulutuksesta an-
nettuun lakiin (L531/2017) ja asetukseen (A673/2017), 
sekä oppivelvollisuuslakiin (1214/2020, 23 §) niiden siir-
tymäsäännöksiin sekä opetushallituksen ohjeeseen eri-
tyinen tuki ammatillisessa koulutuksessa. Erityisellä tuella 
tarkoitetaan opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin 
ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista 
tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityi-
sen tuen järjestelyt ovat yksilöllisiä ja ne suunnitellaan 
opiskeli jan tarpeista lähtien.

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen niin ammatilli-
sissa perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa kuin erikoi-
sammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa. 
Erityisen tuen lähtökohtana on opiskelijan pedagoginen 
tuen tarve, joka voi liittyä oppimisvaikeu- teen, vammaan, 
sairauteen tai muuhun syyhyn. Tällöin opiskelija voi tar-
vita pitkäaikaista tai säännöllistä tukea saavuttaakseen 
tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammat-
titaitovaatimukset 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 mah-
dollisuudet kaikille nuorille ja aikuisille. Oppimisen tuke-
misessa hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä ja 
kokonaiskuntoutuksellista otetta. Kokonaiskuntoutuksel-
lisella otteella tarkoitetaan opiskelijan fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista opintojen aikana. 
Erityisen tuen toteuttamisessa toimitaan Opetushallituk-
sen antamien tutkintojen perusteiden ja määräysten, Kou-
lutuskeskus JEDUn tutkintokohtaisten toteuttamissuun-
nitelmien sekä erityistä tukea koskevan lainsäädännön ja 
ohjeiden mukaisesti (laki ammatillisesta koulutuksesta, 
asetus ammatillisesta koulutuksesta, erityisopetus amma-
tillisessa koulutuksessa, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki).

 

1.1 Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä 
sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkin-
non tai   koulutuksen perusteiden mukaisten ammatti-
taitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen 
sekä tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi 
ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Koulu-
tuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetus ja ohjaus toteu-
tetaan ottaen huomioon 48 §:n 2 momentin mukaisesti 
arvioitu oppilaitoksessa ja muissa oppimisympäristöissä 
toteutettavan opetuksen ja ohjauksen tarve sekä määrä 
(531/2017, 61§).

 Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot eivät ole erityistä tu-
kea, mutta niiden  avulla opiskelijan on mahdollista ede-
tä opinnoissaan  ilman erityistä tukea. Toisaalta näiden 
opintojen avul la saadaan lisätietoa ja kartoitusta, mikäli 
opiskelija  tarvitsee erityistä tukea. Opiskeluvalmiuksia 
tukevien opintojen avulla opiskelija voi esimerkiksi pa-
rantaa  opiskelutaitojaan, suomen kielen osaamistaan, 
matemaattisia taitojaan, tietoteknistä osaamistaan tai am-
matillisia valmiuksiaan sekä työelämätaitojaan. Opiskelu-
valmiuksia tukevat opinnot suunnitellaan aina  yksilölli-
sesti opiskelijan osaamisen kehittämistarpeen mukaan ja 
dokumentoidaan osaksi opiskelijan HOKSia  (HOKS, kohta 
9 HOKS käsikirja Wilmassa). Opiskeluvalmiuksia tukevien 
opintojen tarvetta kartoitetaan osana hakeutumisvaihet-
ta.  Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot JEDU:ssa löytyy 
intrassa

1.2 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen
Opiskelijan erityisen tuen tarve voi tulla esille jo ennen 
opiskelijaksi valitsemista, esimerkiksi opiskelijan hake-
muksesta (harkintaan perustuva haku tai jatkuva haku) tai 
nivelvaiheen yhteistyöstä (siirtotiedot oppivelvollisilla). 
Oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän 
koulutukseen aikaisemman koulutuksen järjestäjän on 
salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitetta-
va oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta 
välttämättömät tiedot uudelle koulutuksen järjestäjälle. 
Vastaavat tiedot on annettava myös uuden koulutuksen 
järjestäjän pyynnöstä.

Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, rehtorilla ja 
oppivelvollisen opetukseen osallistuvalla opettajalla 
on 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada oppivelvollisen koulutuksen 
järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot opiskelija-
huoltotyöhön osallistuvilta

Opiskelija voi tuoda mukanaan esimerkiksi perusope-
tuksen aikaisen henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä 
koskevan suunnitelman (HOJKS) tai lääkärin, psykologin 
tai erityisopettajan lausunnon, josta käy ilmi mahdollinen 
erityisen tuen tarve. Erityisen tuen päätöstä ei kuitenkaan 
tehdä suoraan asiantuntijan lausunnon perusteella, vaan 
yhdessä opiskelijan, opettajan, erityisopettajan ja alle 
18-vuotiaan opiskelijan kohdalla tämän huoltajan tai lailli-
sen edustajan kanssa arvioidaan, millaista tukea opiskelija 
mahdollisesti tarvitsee opinnoissaan. Huoltajan kuulemi-
nen tulee olla jälkeenpäin todennettavissa ja se kirjataan 
HOKSiin päivitystapahtumana.

Erityisen tuen tarvetta voidaan arvioida koulutuksen alus-
sa erilaisilla menetelmillä. Oppimisvalmiuksia, matema-
tiikan valmiuksia tai esimerkiksi mahdollisia lukemisen 
ja kirjoittamisen vaikeuksia voidaan arvioida ja selvittää 
erilaisilla seuloilla ja kartoituksilla. Mahdollisuus osallistua 
kartoituksiin on kaikilla aloittavilla perustutkinto-opiskeli-
joilla. Ammatti- ja eri- koisammattitutkinto-opiskelija sekä 
monimuotoperustutkinto-opiskelija voi suorittaa kartoi-
tuksia tarvittaessa. Mahdollisesta tuen tarpeesta keskus-
tellaan myös osana henkilökohtaistamista, esimerkiksi 
laadittaessa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuun-
nitelmaa (HOKS). Erityisen tuen tarve voi tulla esille myös 
myöhemmin opintojen aikana, jos opinnot eivät etene 
odotetusti tai jostakin muusta yksilöllisestä syystä. Silloin 
opiskelijan kanssa arvioidaan, mikä oppimista hidastaa, ja 
voidaanko opiskelijan opintojen etenemiseen vaikuttaa 
erityisen tuen avulla. Opettajien, erityisopettajien, opin-
to-ohjaajien ja opiskeluhuollon välinen yhteistyö on tär-
keää.

Koulutuskeskus JEDUn Erityisen tuen prosessikaavio:

Kuva 1. Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa, Opetushallitus
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1.3 Päätös erityisestä tuesta

Koulutuksen järjestäjä (koulutuspäällikkö tai koulutusjoh-
taja) päättää opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta. 
Erityisen tuen tarve määritellään jokaiselle opiskelijalle yk-
silöllisesti. Ennen päätöksen tekemistä tulee opiskelijaa ja 
tämän huoltajaa tai laillista edustajaa kuulla. Kuulemises-
sa käydään läpi, miksi opiskelija tarvitsee erityistä tukea ja 
mikä erityisen tuen merkitys on osana ammatillista koulu-
tusta. Päätös erityisestä tuesta on salassa pidettävä. Pää-
töksen liitteeksi laitetaan ohjeet oikaisuvaatimuksen teke-
miseen. Erityisen tuen päätös on hallinnollinen asiakirja, 
josta on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus aluehallin-
tavirastoon. Koulutuksen järjestäjän tulee purkaa päätös 
erityisestä tuesta, jos opiskelija ei opintojen edetessä enää 
tarvitse erityistä tukea.

Koulutuskeskus JEDUssa opiskelijoihin liittyvät asiakirjat:
• Opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittä-

missuunnitelma (paperiset) tulee säilyttää lukollisessa 
kaapissa tietosuojan vuoksi. Opettajat säilyttävät nämä 
itsellään siihen saakka, kunnes opiskelija valmistuu. Sen 
jälkeen ne arkistoidaan vuosittain aakkosittain sen yksi-
kön arkistoon, josta on valmistunut. Säilytysaika on 10 
v. Ensimmäinen ja viimeinen (HOKS) arkistoidaan, poik-
keus: jos HOKSiin on tullut merkittävä muutos opiske-
lujen aikana, siitä tehty dokumentaatio tallennetaan 
myös.

• Koulutusjohtaja ja/tai päällikkö tekee viranhaltijapää-
töksen, jonka perusteella erityisopetuksen henkilö ko-
koaa suunnitelman. Toimitetaan yksiköiden pääarkis-
toon säilytettäväksi. (Valmistunut ryhmä). Säilytetään 
arkistossa 10 v.

• Viranhaltijapäätöksen ja erityisen tuen suunnitelman 
opintosihteeri toimittaa opiskelijalle ja alle 18-vuotiaan 
huoltajalle.

1.4 Erityisen tuen kirjaaminen henkilökohtai-
seen osaamisen kehittämissuunnitelmaan
Opiskelijalle tehdään erityisen tuen suunnitelma 
(ETU-suunnitelma). Vastuuopettaja suunnittelee yhdes-
sä erityisopettajan  ja/tai opinto-ohjaajan ja/tai kuraat-
torin sekä opiskelijan kanssa, kuinka opiskelija kehittää 
osaamistaan.   

ETU-suunnitelmassa sovitaan tarvittavista tukitoimista 
osaamisen hankkimisen ja osoittamisen aikana. Sovi-
tut tukitoimet kirjataan ETU-suunnitelmaan. Opiskelijan 
henkilökohtaiseen ETU-suunnitelmaan kirjataan lyhyesti  
kuvaus erityisen tuen perusteesta (koodien 01 – 12 mu-
kaan), sovitut pedagogiset tukitoimet, tarvittavat opetus- 

ja  opiskelujärjestelyt ja tuki- ja ohjauspalvelut. (Opiskelija 
on ohjattu.... ). ETU-suunnitelma on salassa pidettävä asia-
kirja.

 Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan 
(HOKSiin) ei kirjata opiskelijan diagnoosia tai muita sa-
lassa pidettäviä asioita. Opiskelijan henkilökohtaiseen 
osaamisen kehittämissuunnitelmaan        kirjataan  mah-
dollinen osaamisen arvion- 

nin mukauttaminen ja/tai ammattitaitovaatimuksista tai 
osaamistavoitteista poikkeaminen. Päätöksen erityisestä 
tuesta, mukauttamisesta tai ammattitaitovaatimuksista 
tai osaamistavoitteista poikkeamisesta tekee koulutusjoh-
taja / -päällikkö. Jos osaamisen arviointia mukautetaan, 
kirjataan yksilölliset arviointikriteerit opiskelijan henkilö-
kohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Tutkin-
non osan / yhteisten aineiden opettaja laatii yksilölliset ar-
viointikriteerit yhdessä erityisopettajan sekä tarvittaessa 
työelämän edustajan kanssa.  Malli yksilöllisistä arviointi-
kriteereistä löytyy Koulutuskeskus JEDUn  mukauttamisen 
oppaasta intrasta.

1.5 Salassapitosäädökset 22 §
Opiskeluhuoltorekisteriin sisältyvien tietojen  
salassapito

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitettuun opiskeluhuol-
torekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä 
opiskelijaa taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa 
pidettäviä siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain 24 §:ssä säädetään.

Oppilaitoksen henkilöstö, opiskeluhuoltopalveluja toteut-
tavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt taikka 
niiden toimeksiannosta tai muutoin niiden lukuun opis-
keluhuollon toimenpiteisiin osallistuvat ammattihenkilöt, 
opetusharjoittelua suorittavat ja muut opetuksen tai yk-
silökohtaisen opiskeluhuollon toteutukseen osallistuvat 
henkilöt taikka opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä 
vastaavien toimielinten jäsenet eivät saa antaa sivullisille 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiakirjoihin sisältyviä tai 
muuten tietoonsa saamia yksittäistä opiskelijaa koskevia 
salassa pidettäviä tietoja, jos siihen ei ole:

1) asianomaisen henkilön tai, ellei hänellä ole edellytyksiä 
arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen lail-
lisen edustajansa kirjallista, yksilöityä suostumusta; taikka

2) tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä.

Sivullisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei osallistu 
asianomaisen opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
tarpeen selvittämiseen tai sen toteutukseen taikka niihin 
liittyviin tehtäviin

1.6 Erityinen tuki käytännössä
Vastuuopettaja yhdessä erityisopettajan ja tarvittaessa  
muiden ohjaukseen osallistuvien tahojen kanssa suunnit-
telee erityisen tuen muodot opiskelijan valmiuksien, tar-
peiden ja tavoitteiden mukaan. Opiskelijoiden oppimisen 
haasteet ovat yksilöllisiä, myös tukimuodot ovat yksilölli-
siä. Erityinen tuki suunnitellaan yhdessä opiskelijan kans-
sa, alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltaja ja/tai 
laillinen edustaja on mukana tukitoimien suunnittelussa. 
Vaativan erityisen tuen suunnitelmaa laaditaan moniam-
matillisessa yhteistyössä palveluohjaajien ja mahdollisten 
muiden asiantuntijoiden kanssa.

1.6.1 Erityiset tukitoimet ja niiden sisältö  
Koulutuskeskus JEDUssa

Suunnitelmallisella pedagogisella tuella tarkoitetaan eri-
laisia pedagogisia ratkaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi ope-
tus- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali, työskentelyyn 
käytettävä aika, apuvälineet, oppimisympäristöön liittyvä 
tuki sekä arviointi. Henkilökohtaisen ja pienryhmäohjauk-
sen tarkoituksena on tukea opiskelijaa suorittamaan opin-
toja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
Eri toimipisteillä / koulutusaloilla on erilaisia käytänteitä 
erityisen tuen toteuttamiseen. Oppimispajoissa opiskelija 
voi erityisen tuen avulla edetä opinnoissaan. Lisäksi op-
pimispajoissa voi tarvittaessa ohjata kaikkia opiskelijoita 
suorittamaan puuttuvia opintoja.
• pedagogiset tukitoimet

• yksilölliset pedagogiset järjestelyt
• erityinen tuki ja ohjaus
• yksilöllinen työjärjestys
• opiskelijalle sopivat oppimisympäristöt,  

esim. rau- hallinen opiskelupaikka
• käytännönläheinen ja työvaltainen oppiminen
• opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden  

mukaan ete nevä opiskelu
• ammatin kannalta keskeiseen osaamiseen  

keskittyminen
• oppimista tukevat apuvälineet,  

esim. äänikirjat, ku vat ja videot
• selkeä oppimateriaali

• opetus- ja opiskelujärjestelyt
• muistiinpanojen valokuvaaminen tai antaminen 

opiskelijalle

• opiskeltavan asian jakaminen pienempiin osiin
• esteettömät ja oppimista edistävät tilaratkaisut,  

tilojen ja toimintojen selkeä rakenne
• virikkeitä tarjoava ja turvallinen työskentely- 

ympä ristö
• asiantunteva henkilöstö, joka on aktiivisesti  

läsnä ja toimii opiskelijalähtöisesti
• yksilölliset osaamistavoitteet
• henkilökohtainen ohjaus ja avustaminen oppimis- 

tilanteissa
• yksilölliset, omien tavoitteiden mukaiset opiskelu- 

materiaalit, oppimisympäristöt ja opiskelutilanteet
• tietotekniset apuvälineet ja opiskeluohjelmat
• selkokielisyys, kuvat ja symbolit
• tulkitsemispalvelut
• kommunikoinnin apuvälineet
• ryhmäytyminen ja vertaistuki
• pienryhmäohjaus
• yksilöohjaus
• yksilöllinen tila, aika ja ohjaus
• ohjaus- ja avustajapalvelut
• tuki- ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen
•  oikeus tarvittaessa oppilaitoksen hankkimiin 

erityisiin apuvälineisiin. Henkilökohtainen apuvä-
line voidaan myöntää kuntouttavan terapeutin, 
psykologin tai lääkärin suosituksesta. Asiantunti-
jalausunnossa tulee ilmetä, miten apuväline tukee 
opetukseen osallistumista. Oppimisen apuvälinei-
tä voidaan hyödyntää myös työelämässä oppimi-
sessa. 

• Oppimispaja
• tuki- ja ohjauspalvelut

• ohjaus- ja avustajapalvelut 
• tuki- ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen
• kirjataan ohjataan opiskelijahuollon palvelujen 

piiriin

Koulutuskeskus JEDUn opiskeluhuolto- ja hyvinvointi-
suunnitelma tukee osaltaan erityisen tuen opiskelijan oh-
jausta. 

7
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1. JEDUn opiskeluhuollon ohjausryhmä
• Ohjausryhmä kokoontuu muutaman kerran lukuvuo-

dessa ja se vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, ke-
hittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.

• Ohjausryhmä päivittää opiskeluhuolto-suunnitelman 
ja asettaa vuosittaiset painopistealueet opiskeluhuol-
lolle.

• JEDUn opiskeluhuollon ohjausryhmän tavoitteena on 
laatia opiskeluhuollon vuosikello, jossa kuvataan yhtei-
söllisen opiskeluhuollon toteutusta lukuvuoden aikana.

• Ohjausryhmä ei käsittele yksittäisen opiskelijan asioita
• Ohjausryhmän puheenjohtajana ja koollekutsujana 

toimii johdon määräämä henkilö. Ryhmässä on jäseniä 
kaikista JEDUn toimipisteistä sekä kuraattorien ja terve-
ydenhoitajien edustajat. Lisäksi ryhmässä on opiskeli-
joiden edustaja.

2. Toimipisteiden yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät 
• Yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät vastaavat toimipis-

teiden opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, 
toteuttamisesta ja arvioinnista.

• Puheenjohtajana toimii koulutusjohtaja/-päällikkö. 
Muita jäseniä ovat paikkakunnan opinto-ohjaajat, ter-
veydenhoitaja, kuraattori ja erityisopettajat. Ryhmään 
voidaan kutsua erikseen opiskelijoiden tai huoltajien 
edustaja sekä muita yhteistyökumppaneita ja asiantun-
tijoita, kuten etsivä nuorisotyöntekijä tai sosiaalityönte-
kijä. Opiskeluhuoltoryhmät kokoontuvat jaksoittain tai 
kuukausittain.

3. Monialainen asiantuntijaryhmä käsittelee yksittäi-
sen opiskelijan ohjaukseen liittyviä asioita. Monialaisen 
asiantuntijaryhmän muodostaa tilannekohtaisesti koottu 
ryhmä, johon voi kuulua opiskelija, huoltaja tai laillinen 
edustaja, koulutusjohtaja tai -päällikkö, opettaja ja ku-
raattori. Lisäksi ryhmään voi osallistua terveydenhoitaja, 
psykologi, opinto-ohjaaja, vastuuopettaja tai muu opiske-
lijan kannalta keskeinen opettaja tai opiskelijan nimeämä 
henkilö. Opiskelijalta ja huoltajalta tulee olla kirjallinen 
suostumus ryhmän kokoontumiseen ja ryhmän muodos-
tamiseen.

Asiantuntijaryhmän kokouksesta tehdään muistio, johon  
kirjataan  läsnäolijat  sekä  sovitut  asiat  (opiskeluhuolto-
kertomus).  Wilman  Muistiosta  löytyy  Opiskelijakohtai-
nen  muistio,  joka  on  tarkoitettu  näitä  kirjauksia  varten.  
Muistioon kirjataan  lisäksi,  mikäli tietoja on luovutettu 
eteenpäin. Monialaisessa asiantuntijaryhmässä nimetään 
vastuuhenkilö sovituille toimenpiteille. On tärkeää laatia 

suunnitelma, johon kaikki osallistujat ovat valmiita sitou-
tumaan. Asian etenemistä seurataan erikseen sovitulla ta-
valla. Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huoltajaan-
sa osallistumasta itseään koskevan opiskelijahuoltoasian 
käsittelyyn sekä kieltää tietojen luovuttamisen huoltajal-
leen. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttä-
mästä opiskelijahuollon palveluita.

4. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yk-
sittäiselle opiskelijalle annettavia koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja 
kuraattoripalveluja, monialaista yksilökohtaista opiskelu-
huoltoa ja erityisoppilaitosten ylläpitäjien järjestämiä so-
siaali- ja terveyspalveluja.
• koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja
• opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
•  monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa 
• jäljempänä 10 §:ssä tarkoitettuja koulutuksen jär-

jestäjän järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. 
(L1287/2013). 

JEDUssa opiskeluhuollon palveluista vastaa oppilaitoksen 
sijainti kunta. Koulutuksen järjestäjän on selvitettävä op-
pivelvollisen tukitoimien riittävyys, jos opiskelijan opinnot 
eivät etene HOKSin mukaan (L1214/2020)

JEDUn opiskeluhuolto- ja hyvinvointisuunnitelma löytyy 
intrasta.

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat paikallinen mielenterve-
ystoimisto, opiskelijan toimeentuloon liittyvät tahot, eri 
oppilaitosten opinto-ohjaajat ja kunnan etsivä nuorisotyö 
sekä A-klinikka. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös 
opiskelijan kotikunnan viran- omaisten kanssa, esim. so-
siaalitoimen, vammaispalvelun ja opetustoimen kanssa.

Kunnan sosiaali- ja terveystoimi on velvollinen järjestä-
mään vammaispalvelun kautta tarvittaessa opiskelijan 
tarvitsemat tukipalvelut (esim. kuulovammaiselle opiske-
lijalle tulkkipalvelua, henkilökohtainen avustaja sitä tar-
vitsevalle tai kuljetuspalveluita). Kelan kautta opiskelijalle 
järjestetään tarvittavaa kuntoutusta. Kuntoutusta toteut-
tavat terapeutit ovat tärkeitä yhteistyö kumppaneita.

Opiskelija-asumiseen liittyvät tukitoimet

Kaikissa asuntoloissa on tavoitteena tarjota opiskelijoille 
viihtyisä, opiskelua tukeva, turvallinen ja osittain valvottu 
asuinympäristö. Asuntolaohjaaja on asuntolassa opiskeli-
jan tukena ja vapaa-ajan ohjaajana. Asuntolaohjaaja neu-
voo ja opastaa arjen asioissa ja tukee elämänhallintaan 

liittyvissä tilanteissa. Hän vastaa asuntolakäytänteistä 
ja tukitoimista yhteistyössä opetushenkilöstön ja muun 
yhteistyöverkoston kanssa. JEDUn Järjestyssäännöt ja 
opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt löytyvät intrasta ja 
JEDUn nettisivuilta.

1.6.2. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näyttö En-
nen työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttöä vas-
tuuopettaja tai työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaava 
opettaja keskustelee opiskelijan kanssa       tämän valmiuk-
sista ja osaamisesta. Tarvittaessa keskusteluun osallistuu 
muita toimijoita, kuten ohjaaja, opinto-ohjaaja tai muu 
sovittu vastuuhenkilö. Ohjauskeskustelussa käydään läpi 
tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset / tutkinnon 
osan osaamistavoitteet     sekä suunnitellaan, mitä osaa-
mista opiskelija hankkii    työpaikalla ja mikä / millainen 
työpaikka voisi tulla  kysymykseen. Lisäksi kartoitetaan 
opiskelijan valmiuksia lähteä työpaikalla tapahtuvaan op-
pimiseen ja valmiutta hankkia työpaikka, sekä opiskelijan 
mahdollisesti tarvitsemat tukitoimet työpaikalla tapahtu-
van  oppimisen ajaksi ja näyttöön. Opiskelijan valmiuksia  
ja osaamisen arviointia voidaan havainnoida ja selvittää 
oppitunneilla, käytännön työtehtävien yhteydessä  sekä 
keskustelemalla opiskelijan kanssa, esim. onko  opiskeli-
ja valmis lähtemään oppilaitoksen ulkopuolelle aitoihin 
työpaikkoihin vai toteutetaanko työpaikalla  tapahtuva 
oppiminen oppilaitoksen sisäisissä oppimisympäristöissä 
(ravintolat, kiinteistöhuolto jne.). 

Jos arvioidaan, että tutkintotavoitteisessa koulutuksessa 
opiskelija ei saavuta  tyydyttävä 1-tason  ammattitaitovaa-
timuksia,  voidaan tutkinnon osan osaamistavoitteita mu-
kauttaa tutkinnon perusteiden sallimissa rajoissa. Näyttö 
suunnitellaan ottaen huomioon  yksilölliset arviointikri-
teerit, jotka laaditaan ennen näyttöä. Opiskelijalle ja ala-
ikäisen opiskelijan huoltajalle ja/tai lailliselle edustajalle 
tiedotetaan, että mukautettujen ammattitaitovaatimus-
ten tai osaamistavoitteiden mukaan suoritettu koulutus 
saattaa vaikuttaa  jatko-opintoihin pääsyyn ja niissä me-
nestymiseen. Mukauttamisesta tehdään viranhaltijapää-
tös.

Ohjaava opettaja kirjaa työpaikalla tapahtuvaan oppi-
miseen ja näyttöihin liittyvät tukitoimet sekä tutkintota-
voitteisessa koulutuksessa ammattitaitovaatimusten tai 
osaamistavoitteiden mukauttamisen opiskelijan HOKSiin. 
Tukitoimet ja mukauttaminen huomioidaan myös opin-
noissa työpaikalla tapahtuvan oppimisen jälkeen sekä 
uusien työpaikalla tapahtuvan oppimisten, näyttöjen ja 
työllistymisen suunnittelussa.

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen myös työpaikalla 
tapahtuvan oppimisen aikana. On tärkeää sopia työpaik-
kaohjaajan kanssa opiskelijan tarvitsemista tukitoimista. 
Tukitoimet voivat olla samoja kuin oppilaitoksessa tapah-
tuvassa oppimisessa. Tarvittaessa opettajalle tai ohjaajalle 
varataan enemmän ohjausaikaa työpaikalla tai opiskelijan 
tukena voi toimia muuta ohjaavaa henkilöstöä. Jos ennen 
näyttöä tai näytön aikana huomataan, että opiskelijalla on 
mahdollista saavuttaa T1-tason osaaminen, mukauttami-
nen puretaan viranhaltijapäätöksellä.

Ohjauksen tuen keinoja löytyy esim. TOKKA-korteista:  
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2019/06/
HOJKS-kortisto_TOKKA2.pdf 

Vinkkilista työpaikkaohjaajalle: 
https://ohjaan.fi/ohjaamme/erilaiset-oppijat-tyopaikalla/ 

Osaamisen osoittamisen (näytön) aikana tukikeinoja ovat 
esimerkiksi:
• sopivan näyttöympäristön valinta
• osaamisen arvioinnin jakaminen useampaan osaan ja 

opiskelijalle sopiviin kokonaisuuksiin
• riittävä tuki näyttöön valmistautumisessa, näytön 

suunnittelussa sekä itse näyttötilanteessa ja itsearvi- 
oinnissa

• sekä näyttöä kohtuuttomasti jännittävälle tuttu työ- 
paikkaohjaaja tai tukihenkilö jännittävän tilanteen kä-
sittelyyn.

Näytössä tukitoimet voivat liittyä esimerkiksi sopivan 
näyttöympäristön valintaan, tukeen näytön suunnittelus-
sa ja itsearvioinnissa. Joku saattaa jännittää näyttöä koh-
tuuttomasti ja silloin tuttu työpaikkaohjaaja tai tu- kihen-
kilö voi ohjata jännittävän tilanteen käsittelyssä.

 Erityisen tuen asiantuntija koordinoi ja suunnittelee opis-
kelijan yksilölliset tukitoimet, mutta on tärkeää, että kaikki     
opettajat ja ohjaajat sitoutuvat opiskelijan kokonaisvaltai-
seen tukemiseen.
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1.6.3 Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan   
urasuunnitelma

Ammatillisen koulutuksen päämäärä on opiskelijan työl-
listyminen tai siirtyminen jatko-opintoihin. Opiskelijan 
vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen tun-
nistaminen vahvistaa opiskelun merkityksellisyyttä ja työ-
elämäorientaatiota. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 
urapolun suunnittelu alkaa opintojen alussa HOKSin ja 
erityisen tuen suunnitelman laatimisen yhteydessä. Ta-
voitteena on tukea opiskelijan elämänhallintataitoja, itse-
näistymistä ja työllistymistä. Lisäksi vahvistetaan orientoi-
tumista työnhakuun ja muihin työllistymisvaihtoehtoihin. 
Opiskelija voi myös valmistumisen jälkeen halutessaan 
saada tukea ja ohjausta työllistymiseen tai jatko-opintoi-
hin liittyvissä asioissa. Vaativan erityisen tuen opiskelijan 
koulutuksen jälkeisessä urasuunnittelua tehdään yhteis-
työssä kuntien palveluohjaajien, työkeskusten ym. kanssa. 

1.6.4 Erityisen tuen toimijat Koulutuskeskus JEDUssa

Erityisen tuen ryhmä (Koulutuskeskus JEDU)
• erityisen tuen ryhmää johtaa johtoryhmän nimeämä 

henkilö
• kokoonkutsujana toimii erityisen tuen  

ryhmän puheenjohtaja
• jäseninä erityisopettaja jokaisesta toimipisteestä
• kehittää erityistä tukea ja seuraa sen toteutumista 

koulutuskuntayhtymän tasolla
• päättää / suosittaa erityisen tuen toimintatavoista  

ja tekee esityksiä erityisen tuen toteuttamisesta  
johtoryhmälle

Erityisen tuen koordinaattori (2 päivää/viikko)
• vastaa ja kehittää kokonaisvaltaisesti erityisen tuen 

ja vaativan erityisen tuen prosessia ja toimintamallin 
jalkauttaminen

• toiminnan seuranta ja arviointi
• toimii yhteyshenkilönä erityisen tuen toimijoiden  

välillä
• verkostoituminen valtakunnan ja alueen toimijoiden 

sekä erityisammattioppilaitosten kanssa
• tiedottaa erityisen tuen toimijoita ajankohtaisista 

asioista

• suunnittelee ja koordinoi vuosittaisen  
erityisen tuen teemapäivän

• raportoi erityisen tuen prosessista vuosittain
• jalkautuminen eri toimipisteisiin
• toimia tukena erityisopettajille
• valitaan määräajaksi

Erityisopettaja
• kartoittaa yhdessä vastuuopettajien kanssa oman kou-

lutusalansa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat
• vastaa vastuuopettajan kanssa erityisen tuen suunni-

telman laatimisesta ennen sen viemistä koulutusjoh-
tajan tai koulutuspäällikön päätettäväksi ja on mukana 
tekemässä niihin tarvittavia tarkennuksia (päivittämi-
nen) yhdessä vastuuopettajan kanssa

• on mukana oman alansa erityisen tuen palvelujen 
kehittämisessä

• on mukana pohtimassa opiskelijoiden erityiseen 
tukeen liittyviä asioita ja käytänteitä (esim. opiskelun 
tuki, työpaikalla tapahtuva oppiminen, mukauttami-
nen)

• koordinoi ja toteuttaa lähtötasokartoitukset Sanoma 
Pron MaKeKo-testi ja Niilo Mäki Instituutin  DigiLuki-
seula yhdessä aineenopettajien kanssa 

• konsultoi vastuuopettajaa opiskelijan tarvitsemasta 
tuesta

• osallistuu koulutuksen järjestäjän erityisen tuen toi-
mintaan

• voi toimia erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tuke-
na opinnoissa

• toimii jäsenenä oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuolto-
ryhmässä

Vastuuopettaja
• vastaa opiskelijan HOKSaamisesta ja sitä kautta opiske-

lijan erityisen tuen prosessin aloittamisesta ja tekee 
yhteistyötä huoltajien kanssa

• laatii ja päivittää yhdessä erityisopettajan ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa opiskelijoidensa erityisen tuen 
suunnitelmat

• huolehtii yhdessä erityisopettajan kanssa erityisen 
tuen suunnitelman koulutusjohtajalle / koulutuspäälli-
kölle hyväksyttäväksi

• tiedottaa opiskelijan tuen tarpeesta muille opettajille 
ja vankilaopetuksessa esim. työtoiminnassa työnjohta-
jille ja muille asianosaisille henkilöille

• seuraa ja arvioi Wilmassa erityisen tuen toteutumista 
ja tekee tarvittavat kirjaukset jaksoittain, kuitenkin 
vähintään neljä kertaa vuodessa

• tekee yhteistyötä erityisen tuen suunnitelman toteut-
tamisessa sekä seurannassa ja arvioinnissa opettajien 
ja muiden asiantuntijoiden kanssa omien opiskelijoi-
densa osalta

Aineenopettaja, ammatillinen opettaja:
• antaa ensisijaisesti tukea erityisen tuen opiskelijalle
• keskustelee huomioistaan vastuuopettajan kanssa 

mahdollisista tukea tarvitsevista opiskelijoista
• ohjaa opiskelijan tarvittaessa lisätuen piiriin (pien- ryh-

mät, Oppimispaja, alan omat tukimuodot)
• käynnistää mukauttamisprosessin yhteistyössä 

erityisopettajan, opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan 
kohdalla tämän huoltajan tai laillisen edustajan kanssa

• täyttää oman tutkinnon osan / osa-alueen / teeman 
osalta mukautustiedot Wilmaan

• kirjaa tarvittaessa oman tutkinnon osan / osa-alueen/ 
teeman osalta erityisen tuen tietoja Wilmaan

• suunnittelee ja toteuttaa lähtötasokartoitukset (äi, en, 
ru, ma) yhteistyössä erityisopettajan kanssa huomioi-
den toimipistekohtaiset käytänteet

Ohjaaja
• tukee opiskelijaa tarpeen mukaan ammatillisissa tai 

yhteisten tutkinnon osien opinnoissa erityisen tuen 
suunnitelman mukaisesti

• ohjaa opiskelijaa yhteistyössä opettajan kanssa
• toimii opiskelijan ohjaajana ja tukena erilaisissa arki-

elämän taidoissa
• tekee tiivistä yhteistyötä muiden erityisen tuen toimi-

joiden kanssa opiskelijan asioissa
Koulutusjohtaja, koulutuspäällikkö
• vastaa erityisen tuen resurssien käytöstä omalla 

koulutusalallaan tehden yhteistyötä erityisopettajan, 
vastuuopettajien ja muiden opettajien kanssa

• vastaa yhteistyössä erityisopettajan ja vastuuopettajan 

kanssa tietojen tallentamisesta ja raportoinnista 
• seuraa osaltaan erityisen tuen toteutumista
• hyväksyy / hylkää erityisen tuen päätökset ja mukaut- 

tamispäätökset sekä mahdollisen erityisen tuen tai 
mukauttamisen purkamisen

Opinto-ohjaaja
• vastaa nivelvaiheen yhteistyöstä lähettävän oppilai-

toksen kanssa (siirtotiedot) ja huolehtii tiedon siirtymi-
sestä asianomaisille opettajille

• vastaa nivelvaiheen yhteistyöstä, kun oppivelvollinen 
siirtyy toiseen oppilaitokseen, käytetään meidän omaa 
suostumuslomaketta, jossa opiskelija ja alaikäisen van-
hemmat antavat suostumuksen tiedonsiirtoon

• vastaa osaltaan erityisen tuen opiskelijan tukemisesta 
ja ohjauksesta sekä opinto- ja urasuunnittelussa niin, 
että opiskelija saa riittävästi tarvitsemaansa tukea

Kuraattori
• on mukana tukemassa erityisen tuen opiskelijan opin-

topolkua erityisen tuen suunnitelman mukaisesti
• ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin ja toimii yhte- 

yshenkilönä muihin ohjaustoimijoihin
Psykologi
• on apuna oppimisvaikeuksien kartoittamisessa ja opis-

kelijoiden tukitoimien pohtimisessa
• ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin

10
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1.7 Erityisen tuen suunnitelman toteutumi-
senarviointi
Opiskelijan saamaa erityistä tukea ja sen vaikuttavuutta 
arvioidaan suunnitelmallisesti ja aina henkilökohtaista 
osaamisen kehittämissuunnitelmaa päivitettäessä.  Vas-
tuuopettaja / erityisopettaja seuraa ETU- suunnitelman 
toteutumista. Opiskelijan ja tukitoimiin osallistuneiden 
kanssa pohditaan, onko opiskelijan saama tuki vastannut 
opiskelijan tarpeita. Yhteisen arvioinnin perusteella pää-
tetään, jatketaanko samoja tukitoimia vai muutetaanko 
niitä vastaamaan paremmin opiskelijan tarpeita. Opinto-
jen aikana havainnoidaan opiskelijan edistymistä ja arvioi-
daan tukitoimien riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. 

2. Osaamisen arvioinnin mukauttaminen
Erityisen tuen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tut-
kinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaami-
sen. Koulutuksen järjestäjän tulee pedagogisin järjestelyin 
sekä erityisen tuen ja ohjauksen avulla tukea opiskelijaa 
saavuttamaan tutkinnon perusteiden mukainen osaami-
nen. Opiskelijalle annettu riittävä aika osaamisen hank-
kimiseen ja hänelle soveltuvat osaamisen hankkimisen 
tavat mahdollistavat usein tutkinnon perusteissa edelly-
tetyn keskeisen osaamisen saavuttamisen. Jos erityistä tu-
kea tarvitseva opiskelija ei pedagogisista järjestelyistä ja 
tiiviistä tuesta huolimatta pysty saavuttamaan tutkinnon 
ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden tyydyt-
tävän T1-tason mukaista osaamista, voidaan osaamisen 
arviointia mukauttaa (laki ammatillisesta koulutuksesta 
531/2017). Arviointia voidaan mukauttaa vain niiltä osin, 
kuin se on opiskelijan valmiudet ja tavoitteet huomioon 
ottaen välttämätöntä. Tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus (TUVA) sekä Työhön ja itsenäiseen elämään val-
mentava koulutus (TELMA) poikkeavat mukauttamisen 
osalta. 

Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen pe-
rustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia 
voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen 
osaamisen arviointi. Mukauttaminen ei vaikuta tutkinnon 
osan osaamispistemääriin, vaikka tavoitteita muutetaan. 
Opiskeluun käytetään ehkä enemmän aikaa ja voimava-
roja, ja oppimisen tavoitteet ovat yksilölliset. Osaamisen 
arvioinnin mukauttamisen opas: JEDUn intrassa on Kou-
lutuskeskus JEDUn mukauttamisen opas.

2.1 Milloin voi mukauttaa / Tarpeen arviointi
Ammatillisissa perustutkinnoissa osaamisen arviointia 
voidaan mukauttaa niiltä osin kuin se on ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa ja asteuksessa tai tutkin-
non perusteissa mahdollista (huom. sosiaali- ja terveys-
alan tutkinnot, logistiikan alat sekä maanrakennusala). 
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaamisen ar-
viointia ei voi mukauttaa. Valmentavissa koulutuksissa 
(TUVA ja TELMA) osaamisen arviointia ei voi mukauttaa, 
sillä niissä tavoitteet ovat lähtökohtaisesti yksilöllisiä eikä 
koulutuksen perusteissa vaadita tiettyä osaamistasoa. 
Osaamisen arvioinnin mukauttaminen edellyttää aina, 
että opiskelijalla on päätös erityisestä tuesta.

Tutkinnon perusteissa voidaan määrätä, milloin tutkinnon 
osan osaamisen arviointia ei voida mukauttaa. Jos näiltä 
osin tehdään mukauttaminen, opiskelija ei voi saada tut-
kintotodistusta, vaan hänelle annetaan todistus osaami-
sesta. Toistaiseksi tällaisia määräyksiä on vain muutamissa 
tutkinnon perusteissa, kuten sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkinnon perusteissa.

Mukauttamisen tarve arvioidaan mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa. Joissain tilanteissa mukauttamisen 
tarpeen arviointi voi olla ajankohtaista heti opintojen al-
kaessa. Osaamisen hankkimisen aikana havainnoidaan 
opiskelijan edistymistä ja arvioidaan tukitoimien riittä-
vyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. Jos opiskelun aikana 
havaitaan, että opiskelija ei saavuta vaadittuja ammat-
titaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vähintään tyy-
dyttävän 1-tason mukaisesti, aloitetaan keskustelu mu-
kauttamisen tarpeellisuudesta. Päätös mukauttamisesta 
tehdään osaamisen hankkimisen aikana, kun käy ilmi, 
että tutkinnon perusteissa edellytetyn tyydyttävän 1-ta-
son mukainen osaamisen saavuttaminen ole opiskelijalle 
mahdollista. Näytön aikana ei mukauttamispäätöstä voi 
tehdä.

2.2 Mukauttaminen

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

Mukauttaminen

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen on yksi erityisen 
tuen ja vaativan erityisen tuen muoto. Osaamisen arvi-
oinnin mukauttaminen edellyttää viranhaltijapäätöksen 
tekemistä, ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa tulee kuulla 
(oikaisuvaatimuksen mahdollisuus). Erityistä tukea saavan 
opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon mukaista 
osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opis-
kelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Mukauttaminen 
koskee osaamisen arvioinnin laadullista mukauttamista.

Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä mää-
rin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja 
valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Mukautta-
misessa opiskelijalle laaditaan oma yksilöllistetty arvioin-
tikriteeristö ja opiskelijalle kirjataan  sanallinen arviointi. 
Koulutuskeskus JEDUn mukauttamisen opas on intrassa.

2.3 Mukauttamisprosessi

Mukauttamis- ja poikkeamisprosessin pääperiaatteet:

Kuva 2. Mukauttamisprosessi, Opetushallitus

12
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2.4 Päätös tutkinnon osan osaamisen  
arvioinnin mukauttamisesta
Koulutuksen järjestäjä (koulutusjohtaja tai koulutus-
päällikkö) päättää tutkinnon osan osaamisen arvioin-
nin mukauttamisesta. Päätös on hallinnollinen asiakirja. 
Opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa tai laillista edustajaa 
tulee kuulla ennen mukauttamispäätöksen tekemistä. 
Opiskelijan, ja alaikäisen kohdalla myös huoltajan, kans-
sa on tärkeä arvioida realistisesti opiskelijan valmiuksia 
saavuttaa tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito 
ja osaaminen sekä mukauttamispäätöksen vaikutuksista 
työllistymiseen ja jatko-opintoihin. Kun mukautuksen tar-
ve on todettu, koulutuksen järjestäjä (koulutusjohtaja tai 
koulutuspäällikkö) tekee hallinnollisen päätöksen tutkin-
non osan osaamisen arvioinnin mukauttamisesta. Tieto 
päätöksestä toimitetaan opiskelijalle ja alaikäisen huolta-
jalle. Päätös opintojen mukauttamisesta on hallinnollinen 
päätös, johon voi vaatia oikaisua aluehallintovirastosta. 
Päätökseen tulee liittää tieto, miten oikaisuvaatimus teh-
dään. Mukauttamista koskeva päätös voidaan purkaa, jos 
opintojen edetessä käy ilmi, että opiskelija pystyy saavut-
tamaan tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaito-
vaatimukset tai osaamistavoitteet. Mukauttamisen purka-
misesta tehdään hallinnollinen päätös.

2.5 Yksilöllisen arvioinnin suunnittelu
Erityisen tuen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa 
tutKun opiskelijan osaamisen arviointia mukautetaan, 
vastuuopettaja, aineenopettaja tai erityisopettaja laatii 
ja kirjaa yksilölliset osaamisen arviointikriteerit HOKSin 
kautta tutkinnon osittain. Opiskelijan HOKSiin kirjataan 
myös suunnitelma siitä, millä tavalla opiskelija osoittaa 
osaamisensa. Tässä tulee arvioida myös se, tarvitseeko 
opiskelija tukitoimia osoittaessaan ammattitaitoaan. Kun 
opiskelijan tutkinnon osan tai osien osaamisen arviointia 
mukautetaan, kirjataan hänen kohdallaan käytettävä yksi-
löllinen osaamisen arviointi (arviointikriteerit ja ammatti-
taidon osoittaminen) opiskelijan henkilökohtaiseen osaa-
misen kehittämissuunnitelmaan. Mukauttamisen opas 
löytyy itrasta.

Mukautetut arviointikriteerit perustuvat suoritettavan tut-
kinnon perusteisiin. Mukautetut arviointikriteerit ovat yk-
silöllisiä ja niiden lähtökohtana on tutkinnon perusteissa 
kuvattu tyydyttävän 1-tason osaaminen. Mukautettu ar-
viointiasteikko on viisiportainen. Mukautetun kiitettävän 
tason arvioinnin kriteerit ovat alle tutkinnon perusteissa 
määritellyn tyydyttävän 1-tason. Yksilöllisiä arviointikri-
teerejä laadittaessa on tärkeä pitää mielessä työelämässä 
tarvittava osaaminen ja muun muassa mahdollinen tut-
kintokohtainen työturvallisuuteen liittyvä osaaminen.

Opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämis-
suunnitelmaan kirjataan yksilöllisten arviointikriteerin  
lisäksi suunnitelma siitä, millä tavalla opiskelija osoittaa  
osaamisensa. Tässä tulee arvioida myös se, tarvitseeko           
opiskelija tukitoimia osoittaessaan ammattitaitoaan. Kou-
lutuskeskus JEDUn mukauttamisen opas on JEDUn intras-
sa.

2.6 Osaamisen hankkiminen
Osaamisen hankkimisessa käytetään monipuolisia keino-
ja osaamisen saavuttamiseksi. Erityistä tukea tarvitsevalla 
opiskelijalla on oikeus monipuolisiin pedagogisiin mene-
telmiin sekä yksilöllisesti suunniteltuun erityiseen tukeen. 
Osaamisen hankkiminen tulee suhteuttaa opiskelijan 
henkilökohtaiseen osaamisen ke- hittämissuunnitelmaan 
kirjattuihin yksilöllisiin tavoitteisiin sekä yksilöllisiin arvi-
ointikriteereihin.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä seurataan suun- ni-
telmallisesti ja kehittymisestä annetaan opiskelijalle pa-
lautetta. Jos käytetyt keinot eivät ole opiskelijalle sopivia, 
tulee miettiä uusia keinoja osaamisen hankkimiseksi.

2.7 Osaamisen osoittaminen
Kun opiskelijan osaaminen on sillä tasolla, että hän saa-
vuttaa henkilökohtaisissa arviointikriteereissä määritellyn 
osaamisen, on aika osoittaa osaaminen näytössä. Näyttö 
suunnitellaan suhteessa mukautettuihin henkilökohtai-
siin arviointikriteereihin. HOKSiin kirjataan kuinka opiske-
lija osoittaa osaamisensa.

Erityistä tukea tarvitsevan kohdalla on tärkeä valita sopi-
va näyttöympäristö ja suunnitella tarvittavat tukitoimet. 
Opiskelija saattaa tarvita tukea näyttöön valmistautumi-
sessa tai itse näyttötilanteessa. Osaamisen osoittaminen 
voi myös tapahtua useammassa osassa, jaoteltuna opis-
kelijalle sopiviin kokonaisuuksiin.

2.8 Tutkintotodistus tai todistus osaamisesta 
Tutkintotodistukseen tulee merkintä, missä tutkinnon 
osissa osaamisen arviointia on mukautettu ja/ tai am-
mattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikettu. 
Niissä tutkinnon osissa, joissa osaamisen arviointia on 
mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan mukaute-
tun arviointiasteikon lisäksi sanallisesti. Koulutuksen jär-
jestäjä arvioi, ovatko keskeiset ammattitaitovaatimukset 
ja osaamistavoitteet saavutettu. Jos  opiskelija ei saavuta 
keskeisiä tutkinnon osien ammat titaitovaatimuksia tai 
osaamistavoitteita, koulutuksen järjestäjä ei voi antaa tut-
kintotodistusta. Jos keskeisiä   ammattitaitovaatimuksia ei 
ole saavutettu, koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle 
todistuksen opiskelijan osaamisesta.

3. Ammattitaitovaatimuksista tai osaamista-
voitteista poikkeaminen
Poikkeaminen

Jos jokin ammattitaitovaatimus tai osaamistavoite on 
opiskelijalle kohtuuton, eikä hän pysty sitä aiemman 
koulutustaustan, vamman tai sairauden vuoksi saa- vut-
tamaan, tulee tämän ammattitaitovaatimuksen tai osaa-
mistavoitteen kohdalla tehdä hallinnollinen päätös tut-
kinnon perusteista poikkeamisesta. Tutkinnon osan 
sisällä voidaan poiketa ammattitaitovaatimuksista, mutta 
koko tutkinnon osasta ei voi poiketa. Tutkinnon perus-
teissa voidaan määrätä, missä kohtaa ammattitaitovaati-
muksista tai osaamistavoitteista ei voida poiketa tai miten 
tutkinnon osan osaamisen arviointia ei voida mukauttaa. 
Jos näiltä osin tehdään poikkeaminen tai mukauttaminen, 
opiskelija ei voi saada tutkintotodistusta, vaan todistuk-
sen osaamisesta. Toistaiseksi tällaisia määräyksiä on vain 
muutamassa tutkinnon perusteissa, kuten sosiaali- ja ter-
veysalan perustutkinnon perusteissa.

Ammatillisissa perustutkinnoissa voidaan poiketa am- 
mattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista, kun

1. tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaati-
mukset tai osaamistavoitteet ovat olosuhteet tai aiemmin 
hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin opiskelijal-
le kohtuuttomia; tai

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

Poikkeamisen tavoitteena on, että opiskelija voi suorittaa 
ammatillisen perustutkinnon, vaikka hän ei näiden syiden 
vuoksi joiltakin osin voi saavuttaa tutkinnon perusteiden 
mukaisia ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. 
Tutkinnon perusteista voidaan poiketa vain siltä osin, kuin 
se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet 
huomioon ottaen välttämätöntä. Poikkeaminen on mah-
dollista myös silloin, kun opiskelijalla ei ole varsinaista eri-
tyisen tuen tarvetta. Jos osaamistavoitteista on poikettu 
jonkin yhteisen tutkinnon osan osa-alueen kohdalla (esi-
merkiksi kielitaito), tutkinnon osaan tulee sisällyttää osaa-
mistavoitteita sen laajuutta vastaavasti muilta ko. tutkin-
non osaan kuuluvilta osa-alueilta. Tutkinnon perusteissa 
voidaan määrätä, miltä osin ammattitaitovaatimuksista tai 
osaamistavoitteista ei ole mahdollista poiketa. Ammatti- 
ja erikoisammattitutkinnoissa ammattitaito- vaatimuksis-
ta ei voi poiketa.

3.1 Päätös poikkeamisesta
Koulutuksen järjestäjä päättää ammattitaitovaatimuksis-
ta tai osaamistavoitteista poikkeamisesta. Koulutusjoh-
taja tai koulutuspäällikkö tekee viranhaltijapäätöksen. 
Päätös on hallinnollinen asiakirja, josta on mahdollisuus 

tehdä oikaisuvaatimus aluehallintovirastoon. Päätöksen 
liitteeksi laitetaan ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen. 
Opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa tai laillista edustajaa tu-
lee kuulla ennen poikkeamis- päätöksen tekemistä. Opis-
kelijan, ja alaikäisen kohdalla myös huoltajan kanssa, on 
tärkeä arvioida poikkeami- sen välttämättömyyttä ja toi-
saalta informoida poik- keamispäätöksen vaikutuksista to-
distuksen saamiseen sekä työllistymiseen ja mahdollisiin 
jatko-opintoihin. Koulutuksen järjestäjä kirjaa opiskelijan 
henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan 
sen, missä tutkinnon osissa ja miten ammattitaitovaati-
muksista tai osaamistavoitteista poiketaan

3.2 Poikkeamisen merkitseminen  
todistukseen  
Tutkintotodistus voidaan antaa myös niissä tilanteissa, 
joissa tutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaito-
vaatimuksista tai osaamistavoitteista on poikettu. Todis-
tukseen tulee merkintä poikkeamisesta. Koulutuksen 
järjestäjä ei kuitenkaan saa antaa tutkintotodis tusta tai 
todistusta suoritetuista tutkinnon osista, jos opiskelija ei 
ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osan tai osien ammat-
titaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Tällöin koulutuk-
sen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen osaamises-
ta. Koulutuksen järjestäjä päättää sen, mikä on keskeistä 
osaamista kussakin tutkinnon osassa.

4. Vaativa erityinen tuki
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 65 §:n mu-
kaan vaativan erityisen tuen tehtävän saaneen kou- lutuk-
sen järjestäjän tehtävänä on järjestää koulutusta opiske-
lijoille,

• joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia taikka

• vaikea vamma tai sairaus,

• joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä,  
laa- ja-alaista ja monipuolista 64 §:ssä tarkoitettua 
erityistä tukea.

Koulutuskeskus JEDUn järjestämisluvassa on vaativan 
erityisen tuen tehtävä, rajoituksella enintään 18 opiskeli-
javuotta  (Järjestämislupa 1.1.2022 alkaen). Vaati-
van erityisen tuen tehtävänä toteutetaan Työhön ja it-
senäiseen elämään   valmentavaa koulutusta 
(TELMA) sekä Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulu-
tusta TUVA vaativana erityisenä  tukena (TUVA E). TUVA 
E:n tavoitteiden mukaisesti opiskelijaa tuetaan ja ohjataan 
opiskelemaan tutkinto-   koulutukseen tarvittavin 
tukitoimin. Vaativan erityisen tuen opiskelijaksi perustut-
kintokoulutukseen / liite2.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevan, vaativaa eri-
tyistä tukea tarvitsevan opiskelijan yksilölliset tarpeet 
ja  tavoitteet edellyttävät yksilöllisten opintopolkujen 
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Liitteet
Liite 1

Erityisen tuen toimenpiteitä ja hyviä käytänteitä

Ammatti- tai aineenopettajan ja vastaavan erityisopet- 
tajan yhteisopettajuudella huomioidaan erityinen tuki 
opetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelussa ja to-
teutuksessa.

Tiimiopetuksessa hyödynnetään joustavaa ryhmittelyä ja 
mahdollistetaan oppimiseen tarvittavat riittävät toistot ja 
kertaaminen.

Keventämällä opiskelijan työjärjestystä ja antamalla mah-
dollisuus lisätaukoihin oppimisen aikana tuetaan opiskeli-
jan jaksamista ja keskittymistä.

Opiskelijan toiminnanohjausta tuetaan jakamalla oppi-
mistehtävä pienempiin osiin ja ohjaamalla yksilöllisesti 
työskentelyn aloittamista, työvaiheesta toiseen siirtymistä 
ja työskentelyn lopettamista sekä työskentelyn tuloksen 
arviointia.

Yksilöllisillä opetusmateriaaleilla tuetaan oppimistavoit-
teiden saavuttamista.

Oppimisen tukena hyödynnetään erilaisia apuvälineitä.

Opiskelijalle mahdollistetaan käytännönläheinen ja työ-
elämälähtöinen oppiminen.

Käyttämällä monipuolisia osaamisen tunnistamisen ja 
osoittamisen tapoja edistetään opintoja.

Antamalla kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tuetaan 
opiskelijaa vahvuuksien ja onnistumisten tunnistamises-
sa.

Säännöllisillä tuki- ja ohjauskeskusteluilla tuetaan opis- 
kelijan jaksamista ja elämänhallintataitojen vahvistumista.

Moniammatillisella yhteistyöllä ja opiskeluhuollon palve-
luilla mahdollistetaan opiskelijan kokonaiskuntoutukselli-
sen tuki.

Osaamisen arviointia mukautetaan, jos muut erityisen 
tuen tukitoimet eivät riitä varmistamaan oppimista.

Liite 2

Oppimisen tuen muotoja koulutussopimuksessa  
tai oppisopimuksessa  
(kts. myös TOKKA-kortit, HO- JKS-kortisto)

Ohjaava opettaja pitää tiiviisti yhteyttä opiskelijaan ja työ-
paikkaohjaajaan.

 Työtehtävät ohjeistetaan selkeästi.

Ohjeiden antamisessa huomioidaan selkokielisyys, kieli-
tietoisuus ja S2-tuki.

Työtehtävät mallinnetaan ja sanoitetaan opiskelijalle. Tar-
vittaessa työtehtävien eri vaiheet kuvitetaan.

 Työtehtävä jaetaan pienempiin osiin.

Opiskelija harjoittelee yhtä työtehtävän vaihetta kerral-
laan.

Opiskelija saa riittävästi aikaa työtehtävien tekemiseen 
sekä toistamiseen.

Opiskelijaa ohjataan yksilöllisesti työtehtävien tekemi- 
sessä.

Ammattiopettaja sekä tarvittaessa vastaava erityisopetta-
ja tai S2-opettaja ohjaa opiskelijan oppimis- ta työpaikalla.

Psykologi tai kuraattori ohjaa tarvittaessa opiskelijaa työ-
hyvinvoinnin ylläpitämisessä.



KOULUTUSKESKUS


