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1 AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN TAVOITTEET JA ARVOLÄHTÖKOHDAT  
 
Opetushallituksen antamissa ammatillisen tutkinnon perusteissa (2010) määritellään ammatillisen koulutuk-
sen tehtävä ja arvoperusta seuraavasti: 
 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja 
yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden moni-
puolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 §). 
Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on erilaisista oppi-
misedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä 
sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. 
 
Erityisopetuksen tarve on määriteltävä ammatillisen koulutuksen lain 20 §:n ja opetussuunnitelman perus-
teiden pohjalta jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti. Tavoitteiden saavuttamista on tuettava yksilöllisesti 
suunnitellun ja ohjatun oppimisprosessin sekä erilaisten tukitoimien avulla. (Ammatillisen perustutkinnon 
perusteet 2010.) 
 
Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaan erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ammatillinen kou-
lutus toteutetaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ensisijaisesti samoissa opetusryhmissä muiden 
opiskelijoiden kanssa. Opetus voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmässä. Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymällä (JEDU) on erityisenä koulutustehtävänä huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä 
ja erityisopetuksen yhteydessä annettavasta valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta. 
Lisäksi ammatillista erityisopetusta voidaan tarvittaessa järjestää myös oppisopimuskoulutuksena. 
 
Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä 
opetus- tai opiskelijahuoltopalveluja tarvitsevat opiskelijat saavat erityisopetusta. Tavoitteena on, että eri-
tyisopetuksen avulla turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja 
ihmisenä kasvaminen. Erityisopetukseen liitetään tarvittaessa muita tukitoimia ja kuntoutusta yhteistyössä 
palvelujen tuottajien kanssa.  
 
JEDUssa kukin ammattiopisto varaa erityisopetukseen riittävät voimavarat, jotta erityisopiskelija saa tarvit-
semansa erityiset opetus ja/tai tukipalvelut. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen edistämi-
nen on koko oppilaitosyhteisön tehtävä.  
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2 ERITYISOPETUSTA KOSKEVAT LAIT, ASETUKSET JA MUUT SÄÄDÖKSET  
 
Erityisopetuksen järjestäminen perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: 
Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/ 1998 ja 951/2011  
laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta  
 
20 § Erityisopetus  
 
Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä 
opetus- tai oppilashuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskeli-
jalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. (13.6.2003/479)  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi 9 §:n nojalla määrätä, että koulutuksen järjestäjän erityisenä koulutusteh-
tävänä on huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä, erityisopetuksen yhteydessä annettavasta valmenta-
vasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä opetukseen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- ja tukiteh-
tävistä. 
 
Erityisopetuksessa voidaan poiketa tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä siten kuin ope-
tussuunnitelman tai tutkinnon perusteissa määrätään. 
 
21 § Erityiset opetusjärjestelyt 
 
Opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos: 
1) Opiskelijalla katsotaan joiltain osin ennestään olevan tutkinnon sisältämiä opintoja vastaavat tiedot ja 

taidot 
2) tutkinnon sisältämien opintojen suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huo-

mioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; tai 
3) se on perusteltua opiskelijan terveydentilaan liittyvistä syistä. 
 
25 § Opiskelijan arviointi 
 
Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edelly-
tyksiä itsearviointiin. Opiskelijoiden oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti. Opinto- ja tut-
kintosuoritusten arvioinnista sekä opinnoissa etenemisestä on voimassa, mitä asetuksella säädetään ja ope-
tushallitus määrää. Todistuksiin merkittävistä tiedoista päättää opetushallitus. 
 
27 a § Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset 
 
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiske-
lijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin 
liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos 32§:ssä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvalli-
suusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. 
 
Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaista terveydentilaa koskevia 
vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy. 
 
38 §  Opintososiaaliset edut erityisopetuksessa 
 
Erityisopetusta saavalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opiskeli-
jahuollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin. Vammaisille opiskelijoille järjestettävistä muista palveluis-
ta ja tukitoimista säädetään erikseen.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630#a630-1998
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Sen lisäksi, mitä 37 §:ssä säädetään, 20 §:n 2 momentissa tarkoitetussa erityisopetuksessa opiskelijalle voi-
daan antaa maksutta oppikirjat ja muut koulutarvikkeet, majoituksessa olevien tarpeelliset viikoittaiset ko-
timatkat, täysihoito oppilasasuntolassa tai muussa majoituksessa sekä henkilökohtaiset työvarusteet. 
 
42 § Salassapito 
 
Koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 40 §:ssä tarkoitetut henkilöt ja opetusharjoitte-
lua suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaes-
saan saaneet tietää opiskelijoiden ja henkilöstön sekä heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja 
taloudellisesta asemasta. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt sekä opiskelijaterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vas-
taavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, 
antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opiskelun asianmukaisen järjestämisen 
edellyttämät välttämättömät tiedot. 
 
Lisäksi tässä laissa tarkoitettuun toimintaan sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia.  
 
Tiedon haltija saa kuitenkin antaa tietoja salassapitosäännösten estämättä: 
• oppilaitoksen rehtorille tai johtajalle 
• opinto-ohjauksesta vastaaville henkilöille muihin opintoihin ja tukipalveluihin ohjaamista varten 
• opiskelijaterveydenhuollosta vastaaville henkilöille terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja tarvit-

taviin tukitoimiin ohjaamista varten 
• työssäoppimisesta vastaaville henkilöille opiskelijan sekä työssäoppimispaikan henkilöstön ja asiakkaiden 

turvallisuuden varmistamiseksi sekä 
• poliisille 
 
      
44 § Muutoksenhaku 
 
Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee opiskelijalle annettavaa kirjallista 
varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, opiskelija-asuntolasta erottamista, opiskelusta pidättämistä 
tai 37, 38 ja 39 §:ssä säädettyä etua ja oikeutta, haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
 
Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista 
tai palauttamista, haetaan muutosta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. Muutoksenhakuun liittyvä JEDU:n ohjeistus on kuvattu 
opetussuunnitelman yhteisessä osassa, pedagogisessa toimintaohjeessa ja se koskee myös erityisopiskelijoi-
ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960586
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ASETUS AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA 6.11.1998/811  
 
8 § Erityisopetus 
 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettua erityisopetusta saavan opiskelijan henkilö-
kohtaisen opetuksen järjestämistä koskevasta kirjallisesta suunnitelmasta tulee ilmetä: 
1) suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettavat opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteet ja 

tutkinnon laajuus sekä opiskelijalle laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma; 
2) millä edellä mainitun lain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla perusteella opiskelijan opetus annetaan eri-

tyisopetuksena; 
3) mitä edellä mainitun lain 20 §:n 1 momentissa ja 38 §:n 1 momentissa tarkoitettuja opiskelun edellyttä-

miä erityisiä opetus- ja oppilashuoltopalveluja opetuksessa ja sen yhteydessä annetaan; sekä 
(18.6.2003/562) 

4) mitä muita henkilökohtaisia palvelu- ja tukitoimia opiskelija saa. 
 
Jos opiskelijalle annetaan erityisopetuksen yhteydessä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta, 
noudatetaan mitä 1 momentissa säädetään. 
 
Erityisopetuksessa opetus on mukautettava siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa 
saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Erityisopetuksena ei pidetä tukiopetusta, joka 
annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumishäiriöi-
tä.  
 
8 a § Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (9.12.1999/1139) 
 
Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa, 
erityisten syiden perusteella koulutuksen laajuus voi olla kuitenkin enintään 80 opintoviikkoa. Koulutuksen 
tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymistä varten. 
 
Jos opiskelijan ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista siirtyä ammatilliseen perustutkintoon 
johtavaan koulutukseen, valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen laajuus on vähintään 40 ja 
enintään 120 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on tällöin valmentaa ja kuntouttaa työhön ja itsenäi-
seen elämään. Valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa tulee noudattaa opetushallituk-
sen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita. 
 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 §:n mukaan vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästy-
misen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja tarvitsevien 
opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Erityisopetuksessa voidaan poiketa lain ja sen nojalla 
annetun asetuksen säännöksistä siten kuin opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteissa määrätään. 
 
Kunnan kansanterveystyö 14§ 
 
Kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä kunnan tulee ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon luetaan 
kunnassa sijaitsevien perusopetusta ja lukiokoulutusta antavien koulujen ja oppilaitosten terveydellisten 
olojen valvonta sekä niiden oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhoito sekä terveydentilan toteamista var-
ten tarpeellinen erikoistutkimus, niin kuin viimeksi mainitusta asetuksella tarkemmin säädetään; 
(21.8.1998/647) 
 
Kunnan tulee ylläpitää kunnan alueella sijaitsevien asetuksessa säädettävää muuta kuin 5 kohdassa tarkoi-
tettua koulutusta järjestävien oppilaitosten opiskelijoille näiden kotipaikasta riippumatta opiskelijatervey-
denhuoltoa, johon luetaan oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja sai-
raanhoito sekä hammashuolto; yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhoito ja sai-
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raanhoito sekä hammashuolto voidaan kuitenkin kunnan suostumuksella järjestää myös muutoin sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksymällä tavalla; (21.8.1998/647) 
 
OPISKELIJAHUOLTO 
 
Opetushallitus päättää koulutusaloittain ja tutkinnoittain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen opintojen ta-
voitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeisistä peri-
aatteista ja opetustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoitteista (opetussuunnitelman perusteet). 
(13.6.2003/479) 
 
37 a § (13.6.2003/479) 
 
Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. 
 
Opiskelijaterveydenhuollosta säädetään kansanterveyslaissa (66/1972) ja opiskelijoiden sosiaalisten ja 
psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi tarvittavista palveluista lastensuojelulaissa (683/1983). 
 
Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä 2 momentissa tarkoitettuja palveluita antavien ja järjestä-
vien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa sekä antaa opiskelijoille tieto näistä eduista ja palveluista. Tar-
vittaessa opiskelija tulee ohjata hakemaan näitä etuja ja palveluita. 
 
Lisäksi Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 ja sen koko sisältö, alaikäisen opiskelijan ollessa kyseessä. Laissa 
huomioidaan myös opiskelijoiden sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi tarvittavat asiantun-
tijapalvelut. 
 
 
LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA NRO 479/2003 
 
38 § Opintososiaaliset edut erityisopetuksessa 
 
Erityisopetusta saavalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opiskeli-
jahuollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin. Vammaisille opiskelijoille järjestettävistä muista palveluis-
ta ja tukitoimista säädetään erikseen. (13.6.2003/479) 
 
Sen lisäksi, mitä 37 §:ssä säädetään, 20 §:n 2 momentissa tarkoitetussa erityisopetuksessa opiskelijalle voi-
daan antaa maksutta oppikirjat ja muut koulutarvikkeet, majoituksessa olevien tarpeelliset viikoittaiset ko-
timatkat, täysihoito opiskelija-asuntolassa tai muussa majoituksessa sekä henkilökohtaiset työvarusteet. 
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MUUT SÄÄDÖKSET JA OHJEET 
 
Erityisopetusta järjestettäessä noudatetaan OPH:n antamia opetussuunnitelman perusteita, Joki-
laaksojen koulutuskuntayhtymän hallintosääntöä sekä alakohtaista opetussuunnitelmaa.  
 
Opiskelijaa koskevan tiedon siirtämisessä noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
21.5.1999/621.  
 
Julkisuuslain salassapitosäännösten mukaan;  
• psykologiset testit tai soveltuvuuskokeet,  
• oppilashuoltoa koskevat asiakirjat,  
• opetuksesta vapauttamisesta koskevat asiakirjat,  
• opiskelijan koesuoritukset,  
• todistukset ja asiakirjat,   

joissa on opiskelijan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, ovat salassa pidettäviä asia-
kirjoja. 

 
Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt näyttötutkinnon suorittajina (OPH/Näyttötutkinto-opas 2011) 
 
Henkilökohtaistamisen eri vaiheissa tulee turvata erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien tasaver-
taiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto ja hankkia tarvittavaa ammattitaitoa ja koulutusta. Eri tutkinnon 
suorittamisen vaiheissa on otettava huomioon erilaiset tutkinnon suorittamista ja opiskelua haittaavat tai 
estävät tekijät. Tutkinnon suorittajan tulee saada tarvittava erityinen ohjaus, tukipalvelut ja erityisjärjestelyt, 
jotka mahdollistavat oppimisvaikeuksista, sairaudesta tai vammasta riippumatta osallistumisen tarvittavan 
ammattitaidon hankkimiseen ja näyttötutkinnon suorittamiseen.  
 
Henkilökohtaistamisen avulla voidaan tarjota tutkinnon suorittajalle parhaat mahdolliset olosuhteet osoittaa 
osaamisensa tutkintotilaisuuksissa ilman, että ammattitaitovaatimuksia mukautetaan. Erityistä tukea tarvit-
sevilla tutkinnon suorittajilla on samat ammattitaitovaatimukset näyttötutkinnoissa kuin muillakin näyttö-
tutkinnon suorittajalla. Näyttötutkinnon suorittamisessa ja tutkintosuoritusten arvioinneissa ei mukauteta 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä vaan ne ovat samat kaikille tutkinnon suorittajille. 
Siitä huolimatta tutkinnon järjestäjä voi tukea tutkinnon suorittajaa monin tavoin hänen valmistautuessaan 
tutkintotilaisuuteen. 
 
Jos todetaan, että opiskelija tarvitsee erityisiä opetus- ja opiskelijahuollon palveluja vammaisuuden, sairau-
den, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi, hänen opetuksensa järjeste-
tään erityisopetuksena ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, 
HOJKS. Tällöin toimitaan, kuten on säädetty ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (L 630/1998, 20 §). 
Tämä asiakirja on samalla suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. 
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3 ERITYISOPETUS JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta sekä amma-
tillista erityisopetusta.  
 
Perustehtävä  
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää monialaista ammatillista koulutusta, tukee ja vahvistaa yksilön 
elinikäistä kasvua, ammatillisten valmiuksien kehittymistä ja alueen kehittymisedellytyksiä. Kuntayhtymän 
järjestämä koulutus on alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti arvioiden tuloksellista ja laadu-
kasta. Kuntayhtymästä valmistuvat toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa.  
 
Erityinen koulutustehtävä  
Koulutuksen järjestäjä voi järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tua erityisopetusta ja sen yhteydessä vammaisille annettavaa valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohja-
usta. Erityistehtävän mukainen opiskelijamäärä on enintään 20 opiskelijaa. Opiskelijamäärä sisältyy koulu-
tuksen järjestäjän kokonaisopiskelijamäärään.  
 
Muut määräykset  
Koulutuksen järjestäjä voi järjestää muutoin kuin erityisen koulutustehtävän perusteella vammaisille tarkoi-
tettua valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta. Opiskelijamäärä, joka sisältyy määrättyyn koulu-
tustehtävään, on enintään 70 opiskelijaa.   
 
 
 
4 ERITYISOPETUKSEN TARVE JA PÄÄTÖKSENTEKO 
 
Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan mahdollisimman varhaisen tunnistamisen tavoite on järjestää tarvitta-
vat tukitoimet oikein ajoitettuna. Opiskelijan tulee ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 b §:n mu-
kaan antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa kos-
kevat tiedot. Luontevimmin tämä tapahtuu käyttämällä yhteishaun yhteydessä joustavaa hakua, johon liite-
tään terveydentilaa ja muita opiskelijan erityisiä olosuhteita koskevat tiedot.  
 
Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko hakijalla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia saira-
uksia tai vammoja. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi 
ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoi-
keuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveyden-
tilastaan riittää valintatilanteessa. 
 
Käytettävissä olevien taustatietojen perusteella rehtori, apulaisrehtori, koulutusalajohtaja, kuraattori tai 
opinto-ohjaaja ilmoittaa ryhmäohjaajille opiskelijavalinnan jälkeen ne erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, 
joista on jo tietoa. Lähteinä ovat yhteisvalinnan tiedot (mm. mukautetut tavoitteet), joustavan haun tiedot, 
siirto-HOJKSit, valintakokeista saadut tiedot sekä muut oppilaitokseen yksilökohtaisesti siirretyt tiedot.  
 
Opintojen alkaessa opiskelijat täyttävät aloitushaastattelulomakkeen (Wilmassa), jonka perusteella ryhmäoh-
jaaja käy alkuhaastattelun opiskelijan kanssa. Ryhmäohjaaja tarkistaa jokaisen opiskelijan peruskoulun päät-
tötodistuksen havaitakseen mm. mukautetuin tavoittein opiskellut aineet.  
 
Kaikki uudet opiskelijat osallistuvat ammattiopiston ohjeiden mukaisesti orientoivien opintojen aikana ma-
temaattisten ja kielellisten perusvalmiuksien kartoitukseen tai lähtötasotestiin (tämä ei ole välttämätöntä, jos 
opiskelijalla on jo siirtoHOJKS).  Erityisopettaja, opinto-ohjaaja, tai ryhmäohjaaja tai muu opistossa tehtävään 
nimetty henkilö huolehtii lähtötasokartoitusten tekemisestä opintojen alkuvaiheessa (opistoissa on käytössä 
mm. Niilo Mäki instituutin lukiseula ja Makeko). Alkukartoituksen tekijä, erityisopettaja, ryhmäohjaaja ja/tai 
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opinto-ohjaaja käyvät alkukartoitukset yhdessä läpi ja huolehtivat palautteen antamisesta opiskelijoille. Tu-
lokset kirjataan opiskelijahallintojärjestelmään. Tarvittaessa opiskelija ohjataan opiskelijahuollon kautta tar-
kempiin oppimiskyvyn selvityksiin. Heikko tulos lukiseulassa, Makekossa tai muussa lähtötasotestissä ei ole 
yksinään erityisopetuksen peruste. Testit tukevat muita havaintoja ja perusteita sekä auttavat alustavasti 
määrittämään tuen tarpeiden alueita. 
  
 
4.1 Erityisopetuksen tarpeen selvitys  
 
Ryhmäohjaaja selvittää opiskelijoidensa erityisopetuksen tarpeen keskustellen opiskelijan kanssa sekä 
tarvittaessa muiden opettajien, erityisopettajan, opinto-ohjaajan, kuraattorin, huoltajien ja muiden mahdol-
listen tukihenkilöiden kanssa opiskelijoiden tilanteesta. Selvitys perustuu seuraaviin asioihin: 
 
• Peruskoulun päättötodistukseen taustatietoihin ja ryhmäohjaajan tekemään haastatteluun ja opettajien 

tekemiin havaintoihin 
• Perusvalmiuksien alkukartoitukseen (opistoissa käytettävissä NMI:n lukiseula ja matemaattisten valmiuk-

sien kartoitukseen, esim. Makeko lähtötasokartoitus) 
• Peruskoulusta toimitettuihin siirtoHOJKSeihin, ja HOPS:iin 
• Joustavan haun kautta siirtyneisiin tietoihin 
• Valintakokeesta saatuihin tietoihin  
• Mahdolliseen lääkäriltä/terveydenhoitajalta/muulta asiantuntijalta saatuihin tietoihin tieto 
• Muihin yksilöllisiin tietoihin  
 
Jatkavien opiskelijoiden kohdalla erityisen tuen tarpeen määrittely tehdään opintojen etenemisen ja 
HOJKS:n seurannan perusteella.  
 
4.2 Erityisopiskelijaksi nimeäminen ja päätöksenteko  
 
Erityisopetuksen peruste on aina määriteltävä. Määrittely tapahtuu opistoissa, opettajien, opinto-ohjaajan ja 
/ tai muun opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa yhteistyössä. Jos opiskelijalla ei ole diagnoosia, jonka perus-
teella hänet voidaan nimetä erityisopiskelijaksi, tulee HOJKS- lomakkeen erityisopetuksen perusteen lisä-
kohdat kenttään kirjata huolellisesti, että peruste on pedagogisesti diagnosoitu, koulussa tehtyjen havainto-
jen pohjalta. Lisäksi nämä havainnot tulee kirjoittaa auki eli kirjata konkreettisesti näkyviin. Jos erityisopetuk-
sen perusteita on useita, käytetään sitä perustetta, missä tuen tarve on suurin.  
 
Erityisopetuksen määrittelyn perusteena on Tilastokeskuksen luokitus, jota sovelletaan JEDU:ssa 
seuraavasti:  
 
01  
Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (opiskelijat, joilla on diagnosoituja hah-
mottamiseen, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen liittyviä vaikeuksia kuten AD/HD tai ADD) 
 
• sosiaaliset syyt, jotka näkyvät opiskelussa ko. vaikeutena  
• hahmottamisen vaikeudet, jotka ilmenevät mm. matemaattisina vaikeuksina. (perustana oppilaitoksessa 

tehty testi, joka tehdään esim. alkukartoituksen yhteydessä, matematiikan tai oppimaan oppimisen tun-
nilla) 

• psyykkisen vaikeudet, (masennus, jaksamisen vaikeus jne.), jotka opetustilanteissa ilmenevät ensisijaisesti 
hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeutena 
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02 
Kielelliset vaikeudet (opiskelijat, joilla on vaikeita lukemiseen, kirjoittamiseen ja puhumiseen liittyviä vai-
keuksia kuten vaikea lukiongelma, dysfasia tai dyslexia) 
 
• laaja-alaiset kielelliset ongelmat, jotka haittaavat opintoja siinä määrin, että opiskelija tarvitsee opetuk-

seen erityistä tukea, esim. NMI:n lukiseulassa vaikeuksia kaikilla osa-alueilla (perustana oppilaitoksessa 
tehty testi, joka tehdään esim. alkukartoituksen yhteydessä, äidinkielen tai oppimaan oppimisen tunnilla) 

 
 
03 
Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (opiskelijat, joilla on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ku-
ten sosiaalista sopeutumattomuutta) 
 
• sosiaalisten taitojen puutteet, vaikeudet sosiaalisissa suhteissa, ryhmässä toimiminen vaikeaa ja opinnot 

vaikeutuvat ko. ongelmien vuoksi 
• jännittäminen, paniikkihäiriö, koulupelko, somaattinen oireilu em. perusteella, runsaat poissaolot ja vält-

tely tiettyjä tunteja kohtaan (uusien tilanteiden pelko, esim. toppiin meno vaikeaa), jotka haittaavat opin-
toja siinä määrin, että opiskelija tarvitsee opetukseen tai toppiin erityistä tukea 

 
04 
Lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijat, joilla on laajoja oppimisvaikeuksia, mutta ei kuitenkaan koh-
dan 5 mukaista vaikeaa kehityksen viivästymää) 
 
• diagnosoitu lievä kehityksen viivästymä tai lievä kehitysvammaisuus  
• heikko kognitiivinen suoriutuminen (esim. ymmärtämisen ja muistamisen vaikeudet tai hidas ja työläs 

oppiminen)  
• tekemisen äärimmäinen hitaus ja itsenäisen työskentelyn vaikeus  
• heikko perusopetuksen päättötodistus ja lähtötasokartoituksen heikko tulos 
• osittain tai kokonaan yksilöllinen oppimäärä peruskoulussa  
• jos opiskelijalla havaitaan em. vaikeuksia, eikä hänen kognitiivista suoriutumistaan ole missään vaiheessa 

aikaisemmin tutkittu, tulee opiskelija ohjata psykologisiin tutkimuksiin 
 
05 
Vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma (opiskelijat, jotka ovat saaneet 
peruskoulussa opetusta toiminta-alueittain ja jotka yleensä tarvitsevat runsaasti henkilökohtaista avustusta 
päivittäisissä toiminnoissa) 
 
06 
Psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat) 
 
• opiskelijat, jotka tarvitsevat oppilaitoksen sisäisiä ja ulkoisia tukitoimia ko. ongelmiin  
• ongelmat vaikeuttavat opintojen etenemistä sekä vaativat erityistä tukea ja opetuksen erityisjärjestelyitä  
• jos opiskelijalla havaitaan em. vaikeuksia, pyydetään häntä toimittamaan asiantuntijalausunnot tai mah-

dollisesti lääkärintodistus ongelmistaan, jos se ei ole mahdollista, tulee HOJKS:n erityisopetuksen perus-
teen lisätiedot kohtaan kirjata " diagnoosi opiskelijan kertoman mukaan". 
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07 
Fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma, diabetes, epilepsia, syöpä) 
 
• em. diagnoosit ja niiden lisäksi esimerkiksi sydänsairaus (tahdistin), jos ne vaikeuttavat opintojen etene-

mistä ja vaativat erityistä tukea tai opetuksen erityisjärjestelyjä  
• pyritään saamaan lääkärintodistus tueksi, jos se ei ole mahdollista, tulee HOJKS:n erityisopetuksen perus-

teen lisätiedot kohtaan kirjata " diagnoosi opiskelijan kertoman mukaan" 
 
08   
Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 
 
• em. diagnoosit, jos ne vaikeuttavat opintojen etenemistä ja vaativat erityistä tukea tai opetuksen erityis-

järjestelyjä  
 
09 
Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus (tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oireyhtymä, lyhytkasvui-
suus) 
 
em. diagnoosit ja niiden lisäksi muut motoriset ongelmat, jos ne vaikeuttavat opintojen etenemistä 
ja vaativat erityistä tukea tai opetuksen erityisjärjestelyjä 
 
10 
Kuulovamma 
 
Kuulovamma, joka vaatii erityisiä opetusjärjestelyitä 
 
11 
Näkövamma 
 
näkövamma, joka vaatii erityisiä opetusjärjestelyitä 
 
12 
Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 
 
• opiskelija tarvitsee paljon yksilöllistä tukea opinnoissa etenemiseen ja erityisiä opetusjärjestelyitä sekä 

muuta erityistä tukea, mutta tuen tarve ei perustu mihinkään aiemmista seikoista. 
• tämä kohta tulee perustella huolellisesti HOJKS:n erityisopetuksen perusteen lisätiedot kohtaan 
• keskustele perusteesta (toisen erityis) opettajan kanssa ennen HOJKSiin kirjaamista  
 
Puhe-, lukemis- tai kirjoitusvaikeus, lievät vammat tai heikko aiempi koulumenestys eivät yksinään ole eri-
tyisopetuksen perusteita, mutta saattavat johtaa erityisopetuksen tarpeeseen. Erityisopetuksena ei pidetä 
opetusta, joka annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeenjääneille tai opiskelijalle, jolla on lieviä oppimis- tai 
sopeutumishäiriöitä. Tarvittaessa opiskelijalle laadittu HOJKS voidaan myös purkaa, jolloin päätöksestä teh-
dään viranhaltijapäätös ammattiopiston ohjeiden mukaisesti.  
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4.2.1 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman, HOJKSin laatimi-
nen 
 
Ammatillista koulutusta koskevan lain 20 §:n mukaan vammaisuuden, sairauden, kehityksessään 
viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja 
tarvitsevien opiskelijoiden opetus (ks. luku 3.1 erityisopiskelijaksi nimeäminen edellä) annetaan 
erityisopetuksena.  
 
Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan aina kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma (HOJKS) (L 630/1998, 20 §). 
  
Suunnitelman tulee sisältää (A 811/1998, 8 § mukaan): 
• suoritettava tutkinto 
• opetuksessa noudatettavat tutkinnon perusteet 
• tutkinnon laajuus  
• opiskelijalle laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma  
• opiskelijan saamat erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut 
• muut henkilökohtaiset palvelu- ja tukitoimet sekä  
• erityisopetuksen perustelut.  
 
Ryhmäohjaaja laatii HOJKS:n opiskelijan, tarvittaessa hänen huoltajansa (jos opiskelija on alle 18v.) ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä moniammatillisesti. HOJKS:n kirjaamisen hoitaa ryhmäohjaaja.  
 
Mikäli ammattitaitovaatimuksia on mukautettu, HOJKSiin sisältyy henkilökohtainen opetussuunnitelma 
(HOPS), jossa määritellään opiskelijan yksilölliset oppimisen tavoitteet. Ne perustuvat hänen opiskelemansa 
tutkinnon perusteisiin. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus suunnitellaan siten, että opiskelija mahdol-
lisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa.  
 
Tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten mukaan joko niin, että kaiken opetuksen tavoitteet 
on mukautettu, tai mukauttamalla vain yhden tai sitä useamman tutkinnon osan tavoitteet. Opetuksessa 
keskitytään opiskelijan vahvojen osaamisalueiden tukemiseen, jotta hänelle taataan hyvät mahdollisuudet 
sijoittua työhön. Erityistä huomiota kiinnitetään työssä harjaantumiseen työssäoppimisen jaksojen aikana. 
Opiskelijalle selvitetään, miten hän voi koulutuksen jälkeen saada tarvitsemiaan erityispalveluja. Opiskelijan 
edistymistä seurataan koulutuksen aikana ja henkilökohtaisia tavoitteita ja tukitoimia muutetaan tarpeen 
mukaan HOJKSia päivittämällä. 
 
Valmentava ja kuntouttavaopetus ja ohjaus on tarkoitettu erityisopetusta tarvitseville opiskelijoille, joille 
on aina laadittava kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).  
Suunnitelman tulee sisältää: 
• suoritettava koulutus 
• opetuksessa noudatettavat opetussuunnitelman perusteet 
• koulutuksen laajuus 
• opiskelijalle laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma 
• opiskelijan saamat erityiset opetus- ja opiskelijahuollon palvelut 
• muut henkilökohtaiset palvelu- ja tukitoimet 
• erityisopetuksen perustelut 
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Valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa HOJKS tulee laatia opiskelijan, huoltajien, opetus- ja 
opiskeluhuollon henkilöstön sekä opiskelijan asioita hoitavien kotikunnan viranomaisten sekä kuntoutus- ja 
tukiverkoston kanssa yhteistyössä. 
 
Vaku:n henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan sisältyy henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma (HOPS), joka on työväline yksilöllisen oppimispolun toteutuksessa ja seurannassa.  
 
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tulee sisältää: 
• opiskelijan opintojen tavoitteet 
• opintojen laajuudet ja sisällöt 
• opintojen toteutusmenetelmät sekä oppimisympäristöt 
• opintojen ajoituksen ja opinnoissa etenemisen 
• oppimisen ja osaamisen arvioinnin 
• opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 
• työhön ja/tai ammatilliseen koulutukseen valmentautumisen paikat ja ajat ja tarvittavat tukitoimet 
• opintojen seurannan järjestäminen ja siitä vastaavat henkilöt 
• yhteistyön suunnitelma 
• jatkosuunnitelma  
 
HOJKS on ryhmäohjaajan, opiskelijan ja muiden opettajien työväline opiskelijan ohjaamisessa ja se elää ti-
lanteiden/tarpeiden muuttumisen mukana. Ryhmäohjaaja huolehtii opetuksen järjestämiseksi tarvittavien 
HOJKS tietojen siirtämisestä muille opettajille. Jokainen opettaja huolehtii siitä, että HOJKSissa sovittua yksi-
löllistä suunnitelmaa noudatetaan hänen oppiaineensa osalta ja vastaa HOJKS:n ja HOPS:n käytännön toteu-
tuksesta omassa oppiaineessaan. Lisäksi jokainen opettaja tekee HOPS:n oman oppiaineensa osalta. Ammat-
tiopiston rehtori tai hänen määräämänsä henkilö vastaa HOJKS:n toteuttamiseen tarvittavista resursseista. 
 
 
4.2.2 Päätöksenteko  
 
HOJKS:n vahvistamista edeltää aina opiskelijan tuentarpeen määrittely, HOJKS-neuvottelut ja dokumentoin-
ti. HOJKS- ja HOPS -asiakirjat laaditaan opiskelijarekisterijärjestelmään. HOJKS laadintaan Wilmaan Jedun 
toimintaohjeiden mukaisesti (HOJKS -lomake ja ohjeet laadinnasta).  
 
HOJKS;n vahvistaminen;  
• Ryhmäohjaaja esittää ammattiopiston ohjeen mukaisesti erityisopiskelijaksi nimeämisen.  
• HOJKS laaditaan aina kirjallisesti. 
• HOJKS:in allekirjoittavat opiskelija, ryhmäohjaaja sekä huoltaja, jos opiskelija on alle 18-vuotias tai hänelle 

on nimetty muilla juridisilla perusteilla huoltaja (holhooja, edunvalvoja).  
• Rehtori tai hänen määräämänsä viranhaltija vahvistaa HOJKS:n (viranhaltijapäätös, opiskelijarekisterimer-

kintä).  
• Tarvittaessa HOJKS:n olleellisesta muutoksesta tehdään vahvistaminen.  
• HOJKS:n purkaminen, mikäli opiskelija ei tarvitse erityisiä opetus- ja/tai tukipalveluja edellyttää viranhalti-

japäätöstä.  
• HOJKS on luottamuksellinen. Siitä ei luovuteta kopioita tai tietoja ilman opiskelijan tai hänen huoltajansa 

lupaa.  
• HOJKS ja siihen liittyvät liitteet säilytetään ammattiopistojen arkistoissa.  
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4.2.3 HOJKS:n ja HOPS:n tarkistaminen ja seuranta 
 
HOJKSia tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa tutkinnon osittain, kuitenkin aina ennen tilastointipäivää 
(20.9. ja 20.1.), jolloin erityisopiskelijaksi nimeäminen vahvistetaan. Tällöin sovitaan myös puuttuvien opinto-
jen suorittamistavasta. Tarkistamisesta huolehtii ryhmäohjaaja yhdessä opiskelijan ja tämän huoltajien kans-
sa, mikäli opiskelija on alaikäinen, yhteistyössä esimerkiksi erityisopettajan, tai opiskelijahuoltoryhmän kans-
sa. Jokainen opettaja huolehtii HOPS:n päivittämisestä yhdessä opiskelijan kanssa oman oppiaineensa osal-
ta. Jos opiskelijan tilanne muuttuu niin, ettei hän enää tarvitse erityisiä tukitoimia, opiskelijaa ei määritellä 
erityisopiskelijaksi seuraavan tilastopäivän yhteydessä ja HOJKS puretaan. HOJKS ja HOPS ovat Wilmassa ja 
niihin on pääsy niillä opettajilla, jotka opettavat ko. opiskelijaa. 
 
 
 
5 ERITYISOPETUKSEN TOTEUTUS 
 
Lainsäädännössä ei tarkenneta erityisopetuksen toteutusta, vaan koulutuksen järjestäjän velvollisuus on 
määritellä yhdessä asiantuntijoiden kanssa, miten ja millä menetelmillä, välineillä ja metodeilla erityisopetus 
toteutetaan. Opetussuunnitelmaan kirjatut toteutustavat konkretisoituvat yksittäisen opiskelijan henkilö-
kohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa, HOJKS:ssa.  
 
Erityisopetus on aina yksilöllistä opiskelijan vahvuuksiin perustuvaa opetusta ja se on suunniteltava ja toteu-
tettava jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti. Siinä tulee paneutua tarkasti yksittäisen opiskelijan oppi-
misprosessiin ja oppimisympäristön järjestämiseen, niin että tukitoimet auttavat oppimista. 
 
5.1 Integroitujen erityisopiskelijoiden opetus  
 
Tavoitteena on, että suurin osa opistojen erityisopiskelijoista opiskelee integroituina muuhun opetukseen. 
Erityisopiskelijoita voi olla kaikilla opintoaloilla. 
 
Integroitujen erityisopiskelijoiden opetuksen toimintaperiaatteena on opiskelijan yksilöllinen ohjaaminen. 
Opiskelijalle annetaan hänen tilanteensa vaatimaa yksilöllistä tukea niin ammattiin oppimiseen kuin hänen 
elämäntilanteensa hallintaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa mm. yksilöllisiä tapoja suorittaa tentit ja teh-
tävät, enemmän aikaa tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen ja mahdollisesti erilaisia tehtäviä kuin muulla 
ryhmällä. Mikäli opiskelija näin toimien suoriutuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista, ei tut-
kinnon osia tule mukauttaa. 
 
HOJKS:ssa määritellään tarvittavat tukitoimet ja mahdolliset mukautetut tutkinnon osat sekä yksilölliset ta-
vat suorittaa tehtäviä. Tukitoimet järjestetään yhdessä ryhmäohjaajan, apulaisrehtorin, koulutusalajohtajan 
opiskelijahuoltoryhmän, opinto-ohjaajan, ja muiden opiskelijaa tukevien toimijoiden kanssa. Pääsääntöisesti 
opiskelija opiskelee oman ryhmänsä mukana, mutta tarvittaessa hänelle voidaan antaa erityisopetusta yksi-
löllisesti, pienessä ryhmässä tai ohjaajan antamaa yksilöllistä tukea. Opetusjärjestelyiden resursseista päättää 
tapauskohtaisesti rehtori tai hänen määräämänsä henkilö. 
 
 
5.2 Oppimistavoitteiden mukauttaminen 
  
Opiskelun mukauttamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tavoitteet mukautetaan opiskelijan kykyjä vas-
taavaksi. Mukauttaminen tehdään niin, että opiskelija opiskelee sillä tasolla, mihin hän parhaimmillaan pys-
tyy.  Mukautetusti voidaan opiskella kaikkia perustutkinnon osia, pois lukien lääkehoito. Oikea mukauttamis-
tapa ei välttämättä löydy heti ensimmäisellä kerralla, vaan vasta kokemusten ja muutosten jälkeen.  
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HOJKSissa määritellään opiskelijan yksilöllisen oppimisen tavoitteet, (oppiaineittain mukautetut tavoitteet 
kuvataan tarkemmin HOPS:ssa), jotka perustuvat hänen opiskelemansa tutkinnon perusteisiin. Mukautetut 
tavoitteet laaditaan siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin 
muussa ammatillisessa koulutuksessa. 
 
Mukauttaminen voidaan tehdä karkeasti jakaen kahdella tavalla, joko 1) pedagogisesti eli opetusta tai op-
pimisympäristöä mukauttamalla. Lisäksi voidaan mukauttaa 2) ammattitaitovaatimuksia ja arviointikri-
teereitä joko niin, että mukautetaan koko tutkinto tai vain jonkin tutkinnon osa (huom. ei koske aikuisten 
näyttötutkintoja, joissa voidaan mukauttaa opetetusta, mutta ei ammattitaitovaatimuksia ja arviointikritee-
reitä). 
 
Mikäli opiskelija ei jossakin tutkinnon osassa saavuta tutkinnon perusteissa ilmaistuja T1-tason tavoitteita, 
opetus voidaan mukauttaa. Opetus aloitetaan opetussuunnitelman tavoittein myös yksilöllisessä opetukses-
sa. Vasta tarvittaessa mukautetaan tutkinnon osien tai osajaksojen tavoitteita ja arviointikriteerejä. Kun tut-
kinnon ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita on mukautettu lain ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 
20 §:n ja 21 § 2 ja 3 momentin perusteella, siitä on tehtävä merkintä todistukseen. Opiskelijan tulee saada 
tutkintotodistus, vaikka tutkinnon tavoitteita olisikin mukautettu.  
 
Jos etukäteen tiedetään, että opiskelija ei selviydy jostakin tutkinnon osasta/ osajaksosta opetussuunnitel-
massa kuvattujen tavoitteiden mukaisesti, voidaan opetus aloittaa suoraan mukautetuin tavoittein. Opetus-
suunnitelman perusteiden mukaisen arvioinnin on aina kuitenkin oltava mahdollista, mikäli opiskelijan edis-
tyminen sitä edellyttää.  
 
Mukauttaminen edellyttää erityisopetuspäätöstä. Päätöksen mukauttamisesta tekee rehtori tai hänen mää-
räämänsä henkilö laaditun esityksen (HOJKS:n) pohjalta. Esityksen mukauttamisesta tekee ryhmäohjaaja tai 
yksittäisen oppiaineen osalta ko. aineen opettaja yhdessä ryhmäohjaajan kanssa.  Päätös mukauttamisesta 
tehdään yhdessä opiskelijan kanssa. Jos kyseessä on alaikäinen opiskelija, asiasta on keskusteltava myös 
huoltajien kanssa.  
 
Suunnitelman mukautuksen toteutuksesta tekevät yhdessä opiskelijan kanssa opettaja, ryhmäohjaaja ja/tai 
erityisopettaja. Se on osa opiskelijan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa 
(HOJKS). Mukautetut tavoitteet kuvataan tarkemmin oppiaineittain HOPS:ssa. Opiskelijalle ja tarvittaessa 
hänen huoltajalleen tulee etukäteen kertoa, että mukautetuin tavoittein suoritettu koulutus saattaa vaikut-
taa jatko-opintoihin pääsyyn tai niissä menestymiseen. 
 
   
5.3 Opiskeluajan pidentäminen  
 
Opiskelijan opinto-oikeutta voidaan yksilöllisesti pidentää tarvittaessa. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 
opiskeluaika voidaan HOJKS:ssa määritellä neljäksi vuodeksi. Opinto-oikeuden erityinen jatkaminen edellyt-
tää aina tiivistä yhteistyötä opiskelijahuollon kanssa. Jos opiskelija hakee Kelan opintotukea laissa säädetyn 
opiskeluajan jälkeen, tulee hänen toimittaa opinto-oikeuden jatkamisen perusteena olevat lausunnot ja sel-
vitykset Kelan asiantuntijalääkärille. Myös oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmä voi antaa lausunnon erityis-
opetuksen ja opiskeluajan pidentämisen perusteesta.  
 
 
5.4 Oppiaineen suorittamisesta vapauttaminen  
 
Opiskelija voidaan vapauttaa joidenkin tutkinnon sisältämien opintojen opiskelusta, jos ko. aineen suoritta-
minen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta. Täl-
löin opiskelija voi suorittaa muita opintoja, jotka edesauttavat hänen ammatillista kasvuaan. Oppiaineesta 
vapauttamisesta päättää rehtori tai hänen määräämänsä henkilö. Oppiaineesta vapauttamista mietittäessä 
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on muistettava opiskelijan oikeus saada opetusta omien tarpeidensa mukaisesti, joten vapauttamisen sijaan 
tulee miettiä ensisijaisesti opiskelijan tarpeiden mukaisen opetuksen järjestämistä ja/tai oppiaineen mukaut-
tamista. 
 
 
5.5 Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 
 
JEDU järjestää valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (peruskoulun päättäneille nuorille ja aikui-
sille) opiskelijoille, joille ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi perusopetuksen jälkeen ole mahdollista siir-
tyä ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutus tukee myös aikuisena vammautuneen 
tai sairastuneen opiskelijan uudelleen kouluttautumista ja siirtymistä takaisin työelämään tai koulutukseen. 
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatillisiin opintoihin, työhön ja itsenäiseen 
elämään. Koulutusaika on 20–40, erityisistä sysistä, jopa 80 opintoviikkoa (Valmentava I) tai 40–120 opinto-
viikkoa (Valmentava II).  
 
Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen antamia opetussuunnitelman perusteita ja JEDUn valmentavan 
ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelmaa sekä tätä erityisopetuksen järjestämistä kos-
kevaa suunnitelmaa.  
 
 
6 OPETUSMENETELMIÄ 
 
Erityisopetusta voidaan järjestää monella eri tavalla. Tavallaan voidaan sanoa, että ei ole olemassa yhtenäistä 
erityisopetusta, vaan se on jakautunut sisäisesti erimuotoiseksi erityisopetukseksi, joka voidaan jakaa mm. 
seuraaviin osa-alueisiin: 
 
• samanaikainen erityisopetus 
• osa-aikainen erityisopetus 
• luokkamuotoinen erityisopetus 
 
Erityisopetusta voidaan antaa paitsi opetukseen integroidusti HOJKS:n mukaisesti. Samanaikainen erityis-
opetus tarkoittaa kahden opettajan /erityisopettajan samanaikaista työskentelyä, samassa fyysisessä tilassa. 
Tämä helpottaa luokan opetuksen eriyttämistä, eikä eristä erityisopiskelijoita. Osa-aikainen eli laaja-
alainen erityisopetus pyrkii puolestaan paitsi suoraan vaikuttamiseen (opettajan työskentely yhdessä opis-
kelijan kanssa) myös konsultoinnin kautta auttamaan oppimisvaikeuksien ratkomista (erityisopettajan ja 
opettajan välistä yhteistyötä). Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan koko- tai osa-aikaisena. Erillisis-
sä luokissa toteutettava kokoaikainen, luokkamuotoinen erityisopetus on pienryhmäopetusta. Pienryhmissä 
voidaan toteuttaa tutkinnon perusteiden mukaista opetusta ja mukauttaa opetusta ilman, että ammattitai-
tovaatimuksia mukautetaan. 
 
 
6.1 Pienryhmäopetus  
 
Pienryhmän koko on opiskelijoiden valmiuksista riippuen 8 -10 opiskelijaa. pienryhmiä ovat JEDU:ssa val-
mentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Pienryhmiä voidaan muodostaa myös muussa opetuksessa ilme-
nevien tarpeiden mukaan.   Suositeltavaa olisi, että ryhmäohjaaja opettaa suurimman osan opintokokonai-
suuksista pienryhmälle. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opetus olisi hyvä järjestää yhteistyössä 
ryhmäohjaajan ja/tai erityisopettajan kanssa ammatillisiin tutkinnon osiin integroiden.  
 
Opiskelija voidaan ohjata pienryhmään myös lukuvuoden kuluessa, mikäli pienryhmä todetaan opiskelijalle 
sopivammaksi opiskeluympäristöksi. Samoin opiskelija voi palata ammatilliseen perusopetukseen silloin, 
kun hänellä on siihen valmiudet. Opiskelijan pienryhmäopetuksen tarve määritellään HOJKSissa. 
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6.2 Samanaikaisopetus 
 
Samanaikaisopetusta voidaan toteuttaa siten, että erityisopettaja / toinen opettaja työskentelee samanaikai-
sesti ammatinopettajan kanssa. Erityisopettaja / toinen opettaja osallistuu yhdessä ammatinopettajan kans-
sa opetuksen suunnitteluun ja toimii luokassa erityisopiskelijoiden opettajana. Samanaikaisopetuksella 
mahdollistetaan opiskelijan opinnoissa eteneminen tutkintotavoitteisesti sekä hyvän ja oppimista edistävän 
työilmapiirin säilyminen. 
 
Samanaikaisopetusta toteutetaan myös tiimiopetuksena, jolloin erityisopettajan ja/tai ammatinopettajan 
lisäksi yhteistyöhön osallistuu oppilaitoksen muutakin henkilökuntaa, esim. ohjaaja. Samanaikaisopetusta 
järjestetään integroiduille erityisopiskelijoille HOJKSien mukaisesti. 
 
 
6.3 Lukiopetus 
 
Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet ovat yleisiä. Arvioidaan, että niitä on ammatillisen koulutuksen opiskelijois-
ta jopa 35 prosentilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikissa ryhmissä on opiskelijoita, joilla on eriasteisia 
lukemisen ja/tai kirjoittamisen vaikeuksia. JEDU:ssa tehdään lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien seulonta 
kaikille aloittaville opiskelijoille. Yleensä lukivaikeus on huomattu jo perusopetuksessa ja opiskelija on saanut 
korjaavaa opetusta, jonka tavoitteena on ollut mahdollisimman sujuva taitotaso. Ammatillisissa opinnoissa 
painopiste on opiskelua helpottavien käytäntöjen, menetelmien ja opetusjärjestelyjen löytämisessä. Lukihäi-
riöiset opiskelijat hyötyvät usein samoista erityisopetuksen pedagogisista keinoista kuin muutkin erityistä 
tukea tarvitsevat opiskelijat.  
 
Lukiseulonnan tulosten ja muiden tietojen, varsinkin opintojen etenemisvaikeuksien, perusteella on joskus 
syytä tehdä lisäksi yksilöllinen lukitesti, joka antaa tietoa vaikeuden tasosta ja ilmenemisestä. Ammattiopis-
tot huolehtivat, että heillä on yksilötestin tekemiseen koulututtu henkilö.  
 
Toisella asteella lukiopetuksen painopiste on tehtävien ja kurssien suorittamisen tukemisessa. Kuitenkin osa 
opiskelijoista hyötyy lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen harjoittamisesta (tekninen luku- ja kirjoitustai-
to) ja osa luetun ymmärtämisstrategioiden opiskelusta. Tarvittaessa siihen tulisi tarjota myös mahdollisuus. 
Yksi mahdollisuus harjoittaa pienryhmässä näitä taitoja olisi tarjota valinnaisaineena kursseja esimerkiksi 
nimillä ”opiskelutaitoja” tai ” lukemisen ymmärtämisen keinoja”. Tarvittaessa järjestetään lukiopetusta. Opis-
kelijoiden ohjaus kurssille tai lukiopetukseen tulisi tehdä yksilöllisesti. 
 
 
6.4 Muita pedagogisia keinoja ja ohjausmenetelmiä 
 
Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan yksilöllinen oppimispolku muodostuu usein erilaiseksi kuin muiden 
opiskelijoiden.  Tällöin voidaan tarvita erilaisia pedagogisia keinoja ja ohjausmenetelmiä. Näitä sovellettaes-
sa on kiinnitettävä huomiota opiskelijan oppimistyyliin ja pyrittävä löytämään niihin sopivia oppimistapoja. 
Tavoitteena on, että opiskelijalle annetaan hänen tarvitsemaansa tukea ennaltaehkäisevästi.   
  
Keskustelut  
Ohjauskeskustelujen tavoitteena on luoda luottamuksellinen suhde opiskelijaan. Keskusteluilla pyritään 
vaikuttamaan opintojen etenemiseen kasvatuksellisin ja ohjaavin keinoin.   
  
Työvaltainen oppiminen  
Opiskelija suorittaa opintoja työvaltaisesti, jolloin huomattava osa opiskelusta tapahtuu työssäoppimalla. 
Työvaltainen opiskelu voi tapahtua myös ammattiopistossa opetusta erityttämällä. Opiskelijan tavoitteet 
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pyritään saavuttamaan mahdollisimman laajasti alan työtä tekemällä. Opiskelijalle annetaan riittävästi aikaa 
harjoittelemiseen ja kokeilemiseen.  Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota työturvallisuuteen.   
 
Yksilöllinen opetus  
Yksilöllinen opetus on opettamisen henkilökohtaisin muoto.  Menetelmää käytetään opiskelijan kanssa, jos 
hänellä on vaikeuksia opiskella ryhmässä tai hän tarvitsee yksilöllistä tukea päästäkseen tavoitteisiin tai saa-
dakseen keskeneräiset kurssit suoritettua.   
  
Itsenäinen opiskelu  
Opiskelija tekee annettuja oppimistehtäviä itsenäisesti esim. verkkokurssin avulla. Tämä sopii opiskelijalle, 
jolla on omaa aloitekykyä ja joka pystyy tekemään suorituksia omaa tahtiin, mutta esimerkiksi ryhmään tu-
leminen on vaikeaa. 
 
Ohjauspalvelut  
Jatkuva kontakti ja vierellä oleminen ovat tärkeitä joillekin opiskelijoille. Tätä tarvetta on huomioitu erilaisia 
ohjaaja- ja avustajapalveluita lisäämällä.  Tarvittaessa opiskelijalle voidaan esimerkiksi tehdä selkeä päivä-  /  
viikkokalenteri ja käyttää enemmän aikaa opiskelijan perehdyttämiseen. Opiskelijalle annetaan selkeitä ja 
lyhyitä ohjeita erilaisten tehtävien tekemiseen ja huolehditaan tarvittaessa kertaamisesta.    
   
Ohjeiden osittaminen, pienin askelin eteneminen 
Ohjeiden pieniminen osiin on usein tärkeää tehtävän tekemisen kannalta. Opiskelun edetessä on tärkeää, 
ettei opettaja puhu ja kirjoita yhtä aikaa tai vaadi opiskelijoita kirjoittamaan samanaikaisesti puhuessaan.   
 
Harjoitustehtävät  
Opetusta voidaan eriyttää erilaisten oppimistehtävien avulla. Harjoitustyöt voidaan tehdä erilaisiksi yksilöit-
täin tai pienryhmittäin ja niiden tekemistä ja tekotapaa voidaan eriyttää.   
  
Havainnollistaminen, selkomateriaalit, kuvat apuna, mallintaminen 
Havainnollistaminen ja opetusmateriaalien selkeys edesauttaa usein kaikkien opiskelijoiden oppimista ja 
pitää yllä motivaatiota.   
  
Esittävä opettaminen  
Opettaja havainnollistaa teoriaa käytännön kokemuksen tai esimerkkien kautta. Opiskelija osallistuu tilan-
teeseen keskustelemalla kokemuksista, joita hänellä on asiasta. Demonstraatiot ja havainnollistaminen aut-
tavat konkretisoimaan, vastaanottamaan, ymmärtämään, jäsentämään sekä muistamaan opiskeltavaa asiaa.   
 
 
6.5 Laajennettu työssäoppiminen 
 
Opiskelijoille voidaan tarvittaessa järjestä oppimisympäristö ja opiskelumenetelmät sellaisiksi, että ne anta-
vat mahdollisuuden opiskella työpainotteisesti, konkreettisesti ja käytännönläheisesti.  Työpainotteinen 
oppiminen sopii kaikille työvaltaisten ammattialojen opiskelijoille, joilla on vaikeuksia osoittaa osaamistaan 
tavanomaisilla menetelmillä. Vaikeudet voivat johtua oppimisvaikeuksista, huonosta perusopetuksen pääs-
tötodistuksesta, ongelmista vastuullisuuden kanssa tai sopeutumisesta yhteiskunnan pelisääntöihin. 
 
Opetus on työpainotteista ja teoria-aineet integroidaan työtehtäviin ja ne ovat osa suurempaa kokonaisuut-
ta. Opetus toteutetaan havainnollisesti. Opiskelijalle annetaan aikaa harjoittelemiselle, työn kokeilulle ja ar-
vioinnille. Opiskelija saa normaalin päästötodistuksen niiltä osin, kun hän saavuttaa opetussuunnitelman 
tavoitteet. Työpainotteisessa oppimisessa on mahdollista integroida yhteisten aineiden opetusta esim. pro-
jekteina. 
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Opiskelija voi myös suorittaa työpainotteista oppimista oppilaitoksessa tai työpaikalla laajennettuna työssä-
oppimisena. Jos opiskelija suorittaa opintojaan laajennettuna työssäoppimisena, opettajan pitää varmistaa, 
että opiskelijalla on valmiudet käydä säännöllisesti työpaikalla ja että työpaikan tehtävät/työt vastaavat ope-
tussuunnitelman / HOJKSin tavoitteita. Laajennetussa työssäoppimisessa oleva opiskelija tarvitsee opettajan 
tukea myös työssäoppimisen aikana ja opettajan tullee pitää säännöllisesti yhteyttä sekä opiskelijaan että 
työpaikkaohjaajaan. 
 
 
 
7 TUKI- JA ERITYISPALVELUT 
 
Erityisopiskelijoiden käytettävissä ovat JEDUn opiskelijoiden hyvinvointipalvelut, joihin kuuluvat mm. opin-
to-ohjaus, kuraattorin palvelut ja opiskelijaterveydenhuolto. Opiskelijahuoltoryhmän asiantuntemus ja ver-
kosto ovat käytettävissä myös erityisopiskelijan opintojen tukemiseen. 
 
Lähtökohtana on erityisesti opintojaan aloittavien opiskelijoiden osalta vanhempien ja edellisen oppilaitok-
sen henkilöstön kanssa tehtävä yhteistyö. Opiskelijan, hänen huoltajiensa ja/tai muun tukiverkoston kanssa 
sovitaan yhdessä HOJKSia laadittaessa, mitä tukipalveluita opiskelija tarvitsee ja mistä hän saa ne tarkoituk-
senmukaisesti. 
 
 
7.1 Opiskelijahuolto  
 
Laissa (479/2003) korostetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, opiskelijalle/ huoltajalle tiedotta-
mista ja opiskelijan ohjaamista opiskelijahuollon palveluihin. Tavoitteena on opintojen keskeyttämisen sekä 
syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien tukeminen. 
 
Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. (Laki 
479/2003, 37a §). Laissa ammatillisesta koulutuksesta opiskelijahuolto ja erityisopetus liittyvät läheisesti 
toisiinsa. 
 
Opiskelijahuolto on oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja 
korjaavaa sekä oppimisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä edistävää toimintaa. Hyvän 
opiskelijahuoltotyön toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Opistoissa opiskelijahuoltoa 
toteuttavat ryhmäohjaajat, opettajat ja kaikki opiskelijahuoltotyötä tekevät sekä rehtorit.  Tarvittaessa 
opiskelijahuoltotyön tukena on nuoren verkostossa olevat erityistyöntekijät (mm. sosiaalityöntekijät, 
psykologit, etsivivännuorisotyön toimijat ja palveluohjaajat).  
 
Kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu koko henkilöstön ja opiskelijoiden yhteishengestä. JEDUssa opiskeli-
jan hyvinvointi on koko henkilöstön vastuulla. Opiskelijan aito kohtaaminen, kuunteleminen ja kunnioitta-
minen lisäävät turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta. Jokaisen tulee kiinnittää huomiota siihen, että kans-
sa-käyminen on opiskelijan itsetuntoa vahvistavaa ja kannustavaa. Jokaisen tehtäviin kuuluvat mm. opiskeli-
joiden hyvinvoinnin seuranta ja puuttuminen epäkohtiin, esim. koulukiusaamiseen tai ilkivaltaan. 
 
JEDUn yksiköissä toimivat moniammatilliset opiskelijoiden hyvinvointi- työryhmät. Ryhmän kokoontuminen 
ja koollekutsuminen päätetään oppilaitoskohtaisesti. Ryhmän kokoonpano vaihtelee yksiköittäin. Siihen 
voivat kuulua esim. rehtori, apulaisrehtori, kuraattori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, sosi-
aalityöntekijä, psykologi ja asuntolanohjaaja. Tarvittaessa ryhmän tapaamisiin kutsutaan ulkopuolisia asian-
tuntijoita.  
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Koulukuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä ja opiskelijahuollon asiantuntija. Työn tavoitteena on 
opiskelijan hyvinvoinnin ja opintojen edistymisen tukeminen. Keskeisiä työmuotoja ovat opiskelijalle tukea 
antavat keskustelut ja yhteistyö opiston henkilöstön ja opiskelijan lähiverkoston kanssa. Yhteistyössä arvioi-
daan opiskelijan tuen tarve. Tarvittaessa opiskelija ohjataan muiden asiantuntijoiden avun piiriin. Kuraattori 
tekee moniammatillista yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat sosiaali- 
ja terveystoimen työntekijät, terapeutit ja eri hankkeiden edustajat. Lisäksi tarpeen mukaisesti Etsivän nuori-
sotyön, Kelan, Työvoima-viranomaisten ja poliisin kanssa tehdään yhteistyötä. Nivelvaiheen yhteistyöhön 
osallistuvat mm. kuraattori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja ammattiopistojen käytänteiden ja toimintaohjei-
den mukaisesti.  
 
 
7.2 Yhteistyötahot ja asiantuntijapalvelut 
 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opintojen ohjausta opintojensa aikana. 
Ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaaja, kuraattori, ryhmäohjaaja, erityisopettaja ja kunkin kurssin opettaja. 
Yhdessä muun opiskelijahuoltohenkilökunnan kanssa he huolehtivat erityisesti niiden opiskelijoiden 
ohjauksesta, joilla on opiskeluvaikeuksia, poissaoloja tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Tämän lisäksi 
ammattiopistot ja niiden opiskelijahuoltohenkilöstö tekevät yhteistyötä oman alueensa asiantuntijatahojen 
kanssa.  
 
Ammattiopistojen ohjaajat (koulunkäynnin ohjaajat, asuntolaohjaajat, työnohjaajat, ammattimiehet ja muut 
ohjaajat sekä kouluavustajat) ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita erityisnuoren kokonaisvaltaisen kasvun 
tukemisessa. Ohjaajia työskentelee myös joidenkin ammattiopistojen asuntoloissa. Asuntolatoiminnan ta-
voitteena on tarjota opiskelijoille psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti moitteeton asuinympäristö heidän 
tarpeensa tasapuolisesti huomioiden. Vapaa-ajan toiminnan tavoitteena on ohjata opiskelijoita käyttämään 
vapaa- aikaansa niin, että se edistää heidän psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. 
 
Jos opiston sisäisen tukiverkoston lisäksi tarvitaan ulkopuolisia toimijoita, heidät kutsutaan tarvittaessa 
mukaan opiskelijahuoltotyöhön opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Yhteydet ulkopuolisiin toimijoihin 
määritellään kussakin opistossa sen vakiintuneiden toimintatapojen mukaisesti. Yleensä niistä vastaa rehtori 
tai opiskelijahuoltoryhmän yhdessä sopima henkilö, esim. kuraattori.  
 
Tärkeitä yhteistyötahoja ovat opiskelijaterveydenhuolto, paikallinen mielenterveystoimisto, sosiaalitoimi, eri 
oppilaitosten opinto-ohjaajat ja kunnan etsivä nuorisotyö sekä A-klinikka. Lisäksi ammattiopistot toimivat 
tiiviissä yhteistyössä oman alueensa työ- ja elinkeinoelämän kanssa myös erityisopskelijoiden asioissa. 
Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös opiskelijan kotikunnan viranomaisten kanssa, esim. sosiaalitoimen, 
vammaispalvelun ja opetustoimen kanssa. 
 
Kunnan sosiaali- ja terveystoimi on velvollinen järjestämään vammaispalvelun kautta tarvittaessa opiskelijan 
tarvitsemat tukipalvelut (kuulovammaiselle opiskelijalle tulkkipalvelua, henkilökohtainen avustaja sitä tarvit-
sevalle, kuljetuspalvelut, ym.). Kelan kautta opiskelijalle järjestetään tarvittavaa kuntoutusta. Kuntoutusta 
toteuttavat terapeutit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. 
 
Sosiaalitoimistojen kautta saadaan tarvittavaa tietoa opiskelijan taustasta, perhesuhteista tai muista seikois-
ta, jotka saattavat vaikuttaa opiskelijan opinnoista suoriutumiseen. 
 
Erityishuoltopiirit selvittävät opiskelijan toimintakykyä ja tekevät kuntoutussuunnitelman. Oppilaitoksesta 
osallistuu henkilökuntaa kuntoutusjakson loppupalaveriin. 
 
Työvoimatoimiston rooli korostuu koulutus- ja työuran nivelvaiheissa. Silloin tärkeää on sujuva yhteistyö ja 
tietojen vaihto, joka perustuu opiskelijalta saatuun yhteistyölupaan. Keskeistä työvoimatoimiston palvelujen 
kannalta on erityisen tuen tarpeen tunnistaminen, sopivien tukitoimien suunnittelu, niiden toteuttaminen ja 
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seuranta. Tätä työtä tehdään laaja-alaisesti verkostoyhteistyönä sekä työnvälityksessä että ammatillisen ke-
hittymisen palveluissa. Työhön hakeutumisvaiheessa työnvälitykselle on tärkeää saada oppilaitoksen palau-
te opiskelijan osaamisen lisäksi mahdollisesta tukitoimien tai lisäkoulutuksen tarpeesta, jotta asiakkaan kans-
sa yhdessä laadittava työnhakusuunnitelma on toteuttamiskelpoinen. 
 
 
 
8 ERITYISOPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMINEN 
 
Erityisopiskelijoiden työssäoppiminen edellyttää yleensä aina erityisiä järjestelyjä. Oppilaitoksen ja työnanta-
jan välisessä sopimuksessa tulee määrittää ne tarpeelliset työssäoppimisen järjestämiseen liittyvät käytän-
nön seikat riittävästä ohjauksesta ja arvioinnista sekä muista järjestelyistä. Työpaikkaohjaajan perehdyttämi-
seen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Työnantajaa ja työpaikkaohjaajaa informoitaessa tulee huomioida 
salassapitolain ja tietojensaantilain edellyttämät velvoitteet. Työssäoppiminen on osa erityisopiskelijan 
HOJKS- prosessia.  
 
Työssäoppiminen on suunniteltava yhdessä opiskelijan, työnantajan ja ohjaavan opettajan kanssa niin, että 
opiskelijan omat tavoitteet tulisi huomioitua ja työllistyminen koulutuksen jälkeen olisi mahdollista. Ohjaa-
valle opettajalle tulee taata tavanomaista suurempi ohjausresurssi, että hän voi olla opiskelijan ja työpaikka-
ohjaajan tukena paikan päällä töiden selkiinnyttäjänä erityisesti työssäoppimisen alussa. Muutoin työssäop-
piminen on samalla tavalla tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua kuin muillakin. Työturvallisuuteen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Erityisopiskelijan työssäoppiminen voidaan tarvittaessa suorittaa myös toisin, esim. oppilaitoksen työkoh-
teissa, harjoitusyrityksissä tai vastaavin järjestelyin. Alakohtaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tarvit-
taessa tarkemmat ohjeet ja esimerkit työssäoppimisen järjestelyistä. 
 
Ohjaavan opettajan tulee varmistaa ja huolehtia, että erityisopiskelijan mahdolliset tukitoimet ja kuntoutuk-
set jatkuvat myös työssäoppimisjakson aikana. 
 
Opiskelijan erityistarpeet huomioidaan työssäoppimispaikkaa valittaessa ja tavoitteita asetettaessa. Myös 
integroitujen opiskelijoiden työssäoppimisen tavoitteet tulee huomioida yksilöllisesti opiskelijan ja työpai-
kan mukaan sekä kirjata ne myös HOJKSiin. Tarvittaessa työssäoppimisjakson ohjaava opettaja ohjaa ja avus-
taa erityisopiskelijaa hänelle sopivan työssäoppimispaikan hakemisessa tai opiskelijalle järjestetään ohjaus-
henkilöstön antamaa tukea työssäoppimispaikan hankintaan ja/tai työssäoppimiseen.  
 
Opettajan on ohjattava erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimispaikkaan siten, että hän pääsee 
alkuun turvallisesti. Yhteydenpito työpaikalle on tiiviimpää kuin muiden opiskelijoiden kohdalla, samoin 
käynnit työpaikalla. Yhteistyöllä opiston ja työapaikan kesken varmistetaan erityisopiskelijan työssäoppimi-
sen työelämävastaavuus, sen laatu ja ajantasaisuus. 
 
Työssäoppimispaikkojen hankkiminen, ohjauskäynnit ja yhteydenpidot sekä arviointi vaativat erityisopiskeli-
joita ohjaavilta opettajilta enemmän resurssia muihin opiskelijoihin verrattuna.  

 
 
 
 
 
 



JEDUN ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA 
 

 25 

9 ERITYISOPISKELIJAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT 
 
Toisen asteen ammatillisten perusopintojen kuluessa opintosuunnitelmaan sisältyy 3-5 kpl ammattiosaami-
sen näyttöjä.  
 
Oppimisvaikeuksien erilaisen oppijan kohdalla tulee huomioida opiskelijan tarvitsema runsas tuki ammat-
tiosaamisen näyttöjen onnistumiseksi. Erityisopiskelija on usein varsin kyvykäs tasokkaisiin ammatillisen 
osaamisen suorituksiin, jolloin hän voi tuoda esille parhaan osaamisensa ja kyvyt ammattialastaan. Erityis-
opiskelijan ammattiosaamisen näytön tavoitteena on ensisijaisesti normaalitutkinnon mukainen näyttö. 
Mikäli siihen ei ole mahdollista riittävän tuen ja ohjauksen jälkeen ulottua, voidaan näyttö tehdä mukaute-
tuin ammattitaitovaatimuksin ja tavoittein sekä arvioida mukautetuilla arviointikriteereillä sekä kirjallisena 
selostuksena osaamisen hyvistä osista. 
 
Erityisopiskelijan ammattisaamisen näyttöjen suorituksen periaatteena tulee olla onnistuminen ja siihen 
tavoitteeseen päästään henkilökohtaisen oppimisen kokonaisuuden tukemisella. Näyttösuunnitelma on 
syytä laatia ohjaajan tukemana, jolloin keskitytään keskeisiin ammattitaitovaatimuksiin ja tutkinnon osan 
keskeisiin sisältöihin tutkinnon perusteiden mukaisesti ja juuri niihin oppisisältöihin, joita on opiskeltu ja 
harjoiteltu. Ennen näyttöä on opettajan huolehdittava siitä, että opiskelija on harjoitellut riittävästi suoriutu-
akseen näytöstä.  
 
Näytön toteutus työssäoppimisen aikana on tavoiteltavaa. Oppilaitoksessa suoritettava näyttö on myös 
mahdollinen, mikäli työssäoppimispaikassa ei ole mahdollista suorittaa kaikkia näyttötehtäviä tai opiskelijal-
le ei löydy sopivaa näyttöympäristöä. Erityisopiskelijan ammattiosaamisen näytössä on ohjaavan opettajan 
hyvä olla aina läsnä.  
 
 
10 ARVIOINTI ERITYISOPETUKSESSA 
 
Erityisopiskelijan arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin muidenkin opiskelijoiden arvioinnissa. 
Tavoiteltavaa on, että erityisopiskelija suorittaa tutkinnon opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, sa-
moilla ammattitaitovaatimuksilla ja arviointikriteereillä kuin muutkin opiskelijat, vaikka hän tarvitsisi opin-
noissaan runsaasti tukea. Arvioinnissa tulee muistaa, että opiskelijan tulee saada ilmaista osaamisensa eri 
tavoin, muutoinkin kuin kirjallisesti. 
 
Mukautetuista ammattitaitovaatimuksista tai tavoitteista on tehtävä alaviitemerkintä sekä päättötodistuk-
seen että näyttötodistukseen. Tutkintotodistukseen tulevat merkinnät tehdään opetushallituksen voimassa 
olevan todistusmalliohjeen mukaan.    
 
Arviointi on suoritettava mukautettuihin ammattitaitovaatimuksiin tai tavoitteisiin suhteutettuna, jolloin 
niille on laadittava arviointikriteerit. Ammattiopisto laatii tutkinnon osan mukautetut ammattitaitovaatimuk-
set tai tavoitteet ja arviointikriteerit asetuksen ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 8 §:n mukaisesti. Arvo-
sana-asteikon on oltava sama kuin yleensä käytössä oleva. Valtioneuvoston asetuksen ammatillisesta koulu-
tuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005, 10 §:n mukaan erityisopetuksena järjestettävässä 
koulutuksessa ammattiosaamisen näytöt voidaan arvioida myös sanallisesti. 
 
Jos ammattitaitovaatimuksissa ja tavoitteissa esitetty osaaminen jäävät olennaisilta osin puutteellisiksi, on 
tutkintotodistuksen sijasta annettava todistus suoritetuista opinnoista. Sen liitteenä tulee antaa selvitys siitä, 
mitä opiskelija parhaiten osaa (Wilma).  
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10.1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
Myös erityisopiskelijan osaamista on arvioitava jo opintojen alkaessa ja tarvittaessa osaaminen tunnustetaan 
kuten muillakin opiskelijoilla. Opiskelijan osaaminen ja sen taso tulee selvittää opiskelijan vahvuuksien tun-
nistamiseksi ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen määrittelemiseksi. Osaamisen tunnistaminen 
on pohjana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa, mutta myös tarvittavan ohjauksen ja 
tuen määrittelemisessä. Osaamisen tunnistamiseksi käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat opiskelija 
ja opettaja tai opettajat. Erityisopiskelijan osaamisen tunnistamisen edistämiseksi on kehitettävä erilaisia sitä 
helpottavia arviointitapoja. 
 
Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavute-
tuiksi, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan HOJKSiin ja oppiaineittain HOPSiin. 
Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin 
opiskelijan arviointia (L 601/2005, 25 §, 25a §, 25c §). Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hy-
väksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. Osaamisen tunnustamisella korvatut tutkinnon osat mer-
kitään tutkintotodistukseen. Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettaja tai opetta-
jat yhdessä.  
 
 
10.2 Arviointimenetelmiä erityisopetuksessa 
 
Erityisopiskelijaa pyritään ensisijaisesti arvioimaan aina normaalein tavoittein. Myös erityisopiskelijan arvi-
ointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan aina joko ammatillisten tut-
kinnon osien ammattitaitovaatimuksiin tai ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteisiin sekä 
niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Erityisopiskelijalla on kuitenkin oikeus opiskella ja oppia 
sekä näyttää osaamisensa mukautetuin ammattitaitovaatimuksin ja arviointikriteerein. 
 
Oppimisen arviointi 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppi-
mista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta 
oppimisen etenemisestä. Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvita. Palautteella tuetaan ja oh-
jataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen ar-
vioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muu-
tokset kirjataan HOJKSiin ja/tai HOPSiin. 
 
Osaamisen arviointi  
Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat voimassa olevan ase-
tuksen ammatillisesta koulutuksesta mukaisella arviointiasteikolla. Erityisopiskelijalle laaditaan ammattiopis-
tossa tarvittaessa mukautetut ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit. 
 
Osaamista arvioitaessa arviointimenetelmät valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen ammattitaitovaati-
musten tai tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opiskelumenetelmiin ja tukevat opiskelijan 
oppimista. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse 
osaamistaan. 
 
Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattitaitovaatimuksissa 
määritelty osaaminen, mutta vähintään se, mitä tutkinnon perusteissa on määrätty.  
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Tarvittaessa mukautetaan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ja käytetään käsitteitä: 
• ohjattuna 
• jatkuvasti ohjattuna 
• jatkuvasti tuettuna ja ohjattuna 
 
 
Itsearviointi 
Itsearvioinnin tavoitteena on kehittää erityisopiskelijan itsetuntoa ja kannustaa häntä ottamaan vastuuta 
oppimisestaan ja lisätä hänen halua oppia uusia asioita.  Itsearvioinnissa on lähtökohtana opiskelijalähtöinen 
tavoitteenasettelu. Tavoitteet mitoitetaan niin, että erityisopiskelijan on ne mahdollista saavuttaa. 
 
Kokeet 
Kokeet voivat olla kirjallisia, suullisia tai toiminnallisia tai niiden yhdistelmiä. Kirjalliset kysymykset ovat sel-
kokielisiä ja helposti vastattavia. Jos opiskelijalla on ylivoimaisia esteitä lukea kysymyksiä tai tuottaa kirjallista 
tekstiä, opettaja järjestää hänelle suullisen kokeena. Näytön osaamisestaan opiskelija voi antaa myös yksilöl-
lisillä kotitehtävillä. 
 
 
10.3 Mukautettujen opintojen arviointi 
 
Mukautetuista ammattitaitovaatimuksista tai tavoitteista tehdään alaviitemerkintä sekä päättötodistukseen 
että näyttötodistukseen. Arviointi suoritetaan mukautettuihin ammattitaitovaatimuksiin tai tavoitteisiin suh-
teutettuna, jolloin niille on laadittava arviointikriteerit. Opisto laatii tutkinnon osan mukautetut ammattitai-
tovaatimukset tai tavoitteet ja arviointikriteerit asetuksen ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 8 §:n mu-
kaisesti. Arvosana-asteikko on sama kuin yleensä käytössä oleva. Valtioneuvoston asetuksen ammatillisesta 
koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005, 10 §:n mukaan erityisopetuksena järjestettäväs-
sä koulutuksessa ammattiosaamisen näytöt voidaan arvioida myös sanallisesti. Opiskelijalle ja hänen huolta-
jilleen kerrotaan ennen mukautusta, että mukautettujen ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden mukaan 
suoritettu koulutus saattaa vaikuttaa jatko-opintoihin pääsyyn ja niissä menestymiseen.  
 
Jos ammattitaitovaatimuksissa ja tavoitteissa esitetty osaaminen jäävät olennaisilta osin puutteellisiksi, an-
netaan tutkintotodistuksen sijaan todistus suoritetuista opinnoista. Sen liitteenä annetaan selvitys siitä, mitä 
opiskelija parhaiten osaa. Erityisopiskelijoiden näyttöjä voidaan arvioida mukautetuin tavoittein, jolloin käy-
tetty arvosana-asteikko on sama kuin muutenkin, mutta tavoitteille on laadittu yksilölliset arviointikriteerit. 
Mukauttamisen ja sanallisen arvioinnin vuoksi erityisopiskelijoiden näytöistä saatavia arvosanatietoja ei voi 
vertailla keskenään.  
 
Mukautetut opiskelutavoitteet johdetaan siten, että mukautetun kiitettävän tavoitteet ovat vaatimustasol-
taan alempia kuin opetussuunnitelman T1 -tason tavoitteet. Mukautetut tavoitteet laaditaan kaikille niille 
opintokokonaisuuksille, jotka mukautetaan. Arvosana-asteikko on sama kuin yleensä käytössä oleva, jolloin 
tavoitekuvaukset on tehtävä kaikille tasoille. 
 
Opetussuunnitelman perusteiden mukaiset tavoitteet 
Kiitettävä 3 
Hyvä 2 
Tyydyttävä 1  
 
Mukautetut tavoitteet 
Kiitettävä 3 M 
Hyvä 2 M 
Tyydyttävä 1 M 
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M, Opinnot on suoritettu mukautetuin tavoittein ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/98 § 
20 mukaisesti. 
 
Mukauttaminen tarkoittaa opetuksen ja oppimistavoitteiden sopeuttamista opiskelijan oppimisedellytysten 
tasolle. On erityisen tärkeää, että kaikki opiskelijan kanssa tekemisissä olevat henkilöt tietävät tavoitteet ja 
toimivat mukautettujen tavoitteiden mukaisesti. Opintokokonaisuuksien ja yksilöllisten tavoitteiden arvioin-
tikriteerit voidaan johtaa seuraavista yleisistä mukautetun arvioinnin kriteereistä: 
 
M, Kiitettävä, mukautettu (ohjattuna): 
 
Opiskelijan on pystyttävä työllistymään tutkintoa vastaavalle ammattialalle ja koulutusohjelman mukaisiin 
avustaviin tehtäviin työtaitojen ja tiedollisen osaamisen puutteista huolimatta. Opiskelijan on osattava käyt-
tää työtehtäviinsä liittyviä tavallisimpia työtapoja, työvälineitä ja materiaaleja sekä suoriutua perustehtävistä. 
Opiskelijan on osattava toimia tutussa ympäristössä ja vuorovaikutustilanteessa. Hänen on osattava käyttää 
omaksumiaan tietoja ja taitoja paljon harjoitelluissa, usein toistuvissa tilanteissa. Hänen on osattava ohjattu-
na etsiä työtehtäväänsä liittyvää tietoa ja osattava esittää se omalla kommunikointitavallaan. Hänen on osat-
tava työskennellä pysyvissä ryhmätilanteissa ja ohjattuna arvioida itseään ja annetun työtehtävän onnistu-
mista. Hänen tulee noudattaa työaikoja, työturvallisuusohjeita, muita sopimuksia ja ohjeita sekä neuvotella 
poikkeamista rajatuissa, yksilöllisesti suunnitelluissa työtilanteissa. 
 
M, Hyvä, mukautettu (jatkuvasti ohjattuna): 
 
Opiskelijan on pysyttävä ohjattuna työllistymään tutkintoa vastaavalle ammattialalle henkilökohtaisen ope-
tussuunnitelman mukaisiin yksilöllisesti valittuihin työtehtäviin. Hänen on osattava käyttää niihin liittyviä 
työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja. Opiskelijan on osattava toimia harvoin muuttuvassa tutussa 
ympäristössä ja tutuissa vuorovaikutustilanteissa ja hänen on osattava tehdä etukäteen harjoiteltua tehtä-
vää. Hänen on osattava pyytää tarvitessaan apua omalla kommunikointitavallaan. Opiskelijan on osattava 
sopeutua ohjaukseen, työskentelyyn ryhmätilanteissa ja hänen tulee osata toimia annetun palautteen mu-
kaisesti ja kysyä tarvittaessa lisäohjeita. Hänen on osattava avustettuna noudattaa sovittuja työaikoja, työnsä 
edellyttämiä työturvallisuusohjeita, muita sopimuksia ja ohjeita ja osata kertoa poikkeamista. 
 
M, Tyydyttävä, mukautettu (jatkuvasti tuettuna ja ohjattuna):  
Opiskelija tarvitsee opinnoissaan ja työssään jatkuvaa seurantaa ja ohjausta. Opiskelijan työllistyy tutkintoa 
vastaavalle ammattialalle tuettuun työhön tai yksilöllisesti järjestettyyn työtoimintaan henkilökohtaisessa 
opiskelusuunnitelmassa viitoitettujen suunnitelmien mukaisesti. Opiskelijan on osattava tehdä yksilöllisesti 
valittuja, paljon harjoiteltuja työtehtäviä ja osattava käyttää niihin liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja 
materiaaleja. Opiskelijan on osattava toimia tutussa ja pysyvässä ympäristössä ja tutuissa vuorovaikutustilan-
teissa ja osattava tehdä paljon harjoiteltua työtehtävää. Opiskelija on osattava havainnoida työnsä kulkua ja 
osattava keskeyttää työ ja viestiä tilanteesta omalla kommunikointitavallaan, kun suoritus poikkeaa ennalta 
harjoitellusta. Opiskelijan on osattava sopeutua ohjaukseen ja ryhmässä työskentelyyn, osattava kuunnella ja 
noudattaa annettuja ohjeita ja yksilöllisesti avustettuna noudattaa työaikoja, työnsä edellyttämiä turvalli-
suusohjeita, muita sopimuksia ja ohjeita. 
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 10.4 Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen arviointi  
 
Valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa arviointi perustuu paitsi opetussuunnitelmaan, myös henki-
lökohtaisiin tavoitteisiin, jotka on kirjattu opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) 
(henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan ja sen tavoitteisiin). Opiskelijan edis-
tymistä verrataan ensisijaisesti hänen omaan kehittymiseensä. Siksi opintojen alussa on tärkeää selvittää 
opiskelijan vahvuudet, aikaisemmin hankittu osaaminen, tuen tarpeet ja kehittämisalueet ja opiskelijan 
omat tavoitteet.  
 
Osaamisen tunnistaminen on osa opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan 
hyväksi suoritettavaan koulutukseen kuuluvia opintoja. Osaamisen tunnustamisella korvatut opinnot merki-
tään koulutuksesta annettavaan todistukseen. Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen 
opettaja tai opettajat yhdessä. Tunnustetut ja tunnistetut opinnot voivat lyhentää opetussuunnitelman pe-
rusteiden mukaista koulutusaikaa. 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opis-
kelija arvioi myös itse oppimistaan henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Opiskelijaa tuetaan itsearvi-
ointitaitojen kehittymisessä.. Jatkuva palaute auttaa opiskelijaa hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja kehit-
tämishaasteitaan. Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista 
tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä.      Numeerista arviointia ei oppimien arvioinnissa tarvita. 
Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetuksen ja oppimisen tuke-
miseen ja ne kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
 
Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat sanalliset arvioinnit. Mikäli 
osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Arvioinnin perustelut on 
aina kirjattava. Opiskelijan arvioinnissa käytetään numeerisen arvioinnin sijaan kuvailevaa sanallista arvioin-
tia siitä, miten opiskelija on saavuttanut opintojensa tavoitteet. Tarvittaessa voidaan opiskelijalle antaa myös 
kuvallinen arviointi. Mikäli opiskelija on koulutuksen yhteydessä suorittanut ammatillisen perustutkinnon 
osan tai osia, arvioidaan ne ammatillisen perustutkinnon arviointikäytäntöjen mukaisesti. Mikäli opiskelija ei 
saavuta vähintään tyydyttävän tason arviointikriteereissä kuvattua osaamista, voidaan valmentavassa ja 
kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa mukauttaa tutkinnon osien arviointia. Suoritetut ammatillisen 
perustutkinnon osat voidaan myöhemmin tunnistaa ja tunnustaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa 
koulutuksessa. 
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11 ERITYISOPETUKSEN VASTUUT JA RESURSSIT  
 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän koko oppilaitosyhteisö edistää tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppi-
mista. Erityisopetuksen järjestämisen kokonaisuudesta vastaa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän johto-
ryhmä. Opistoissa erityisopetuksesta vastaa opiston rehtori tai hänen määräämäänsä henkilö. Hänen tehtä-
vänään on koordinoida kaikkea oppilaitoksessa järjestettävää erityisopetusta sekä suunnitella muuhun ope-
tukseen integroitujen erityisopiskelijoiden opetusjärjestelyt ja ohjata tähän tarkoitukseen tarvittavat resurs-
sit. Opetukseen perustetaan tarvittaessa pienryhmiä, joiden järjestämisestä vastaa rehtori tai hänen mää-
räämänsä henkilö. Ryhmäohjaaja vastaa HOJKS:ien laadinnasta, päivittämisestä ja HOJKS:iin kirjattujen tuki-
toimien seurannasta. HOJKS:iin liittyvä työ tulee aina erikseen resursoida. 
 
Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen sekä pienryhmien ryhmäohjaajilta edellytetään eri-
tyisopettajan kelpoisuutta. Erityisopettajakoulutukseen hakeutumista suositellaan opettajille, jotka päivittäin 
opettavat haasteellisia opiskelijoita.  
 
Niiltä perusopetuksen opettajilta, joiden ryhmissä on erityisopiskelijoita, edellytetään omatoimista erityis-
opetukseen ja erilaisen oppijan tukemiseen perehtymistä. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää tar-
vittaessa täydennyskoulutusta oppimisvaikeuksista ja opetusmenetelmistä. Lisäksi ryhmäohjaajille ja muille 
opettajille ja tukipalveluhenkilöstölle järjestetään tarvittaessa erityisopiskelijan kohtaamiseen liittyvää lyhyt-
kestoista koulutusta. 
 
Opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon henkilöstö (opinto-ohjaaja, kuraattori, asuntolan ohjaajat, opetuksen 
edustaja) sekä ryhmäohjaaja toimivat erityisopiskelijan tukena opiskeluun tai elämänhallintaan liittyvissä 
tilanteissa. Opiskelijahuoltoryhmässä oleva opettaja/erityisopettaja toimii linkkinä opetushenkilöstön ja 
opiskelijahuollon välillä. 
  
Opiskelijoiden tukena voi olla opettajan lisäksi ohjaaja, tulkki tai muu henkilökohtainen avustaja, jonka palk-
kaaminen tapahtuu opiskelijan kotikunnan kanssa yhteistyössä HOJKS:ssa määriteltyjen tarpeiden mukaises-
ti.  
 
JEDUssa kukin ammattiopisto varaa erityisopetukseen riittävät voimavarat, jotta erityisopiskelija saa tarvit-
semansa erityiset opetus ja/tai tukipalvelut (OPH, tutkinnon perusteet 2010). 
 
Käytännössä erityisopetuksessa tarvitaan resurssia muun muassa seuraaviin asioihin: 
• erityisopettajan konsultointi ja tuki tarvittaessa 
• HOJKS - työ 
• opiskelijoille tehtävät testit (esim. lukiseulat ja – yksilötestit) ja niiden korjaaminen, palautteen antaminen 

opiskelijalle ja lausuntojen kirjoittaminen 
• HOJKS opiskelijan henkilökohtainen ohjaus  
• HOJKS opiskelijan henkilökohtainen työssäoppimisen ohjaus 
• opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus kurssien ja opintojen loppuun suorittamiseen 
• ohjaajien työpanos ja opettajan työpanos ohjaajan perehdyttämiseksi kulloiseenkin tehtävään 
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LIITTEET 
 
Ammattiopistokohtaiset toimintaohjeet 
HOJKS - lomake 
HOPS - lomake 
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