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1. JOHDANTO 

Etelä-Savon ammattiopiston erityisen tuen suunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän pedagogista 

ohjelmaa. Tämän suunnitelman tavoitteena on selkeyttää erityisen tuen ja ohjauksen perusteita, merkitystä 

ja käytännön tukitoimia ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa 

opiskelijoille tarpeellisia tietoja ja taitoja ammattitaidon saavuttamiseksi sekä valmiuksia itsenäiseen 

ammatin harjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja 

tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten 

sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea 

elinikäistä oppimista. 

Tavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi osa opiskelijoista tarvitsee opinnoissaan erityistä 

tukea. Erityisen tuen tehtävänä on turvata opiskelijalle opinnoissa riittävät tukitoimet ja ohjaus. Erityistä 

tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti samoja opintoja muiden opiskelijoiden kanssa. 

Tällöin opiskelijalle voidaan antaa erityistä tukea integroituna muuhun opetukseen (esim. eriyttävinä 

tehtävinä), pienryhmässä tai yksilöllisenä opetuksena/ohjauksena. Erityisen tuen käytännön toteutuksesta 

huolehtivat vastuuohjaajat, opettajat, erityisopettajat, alojen erityisopetusvastaavat ja opinto-ohjaajat, 

jotka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ja ohjauksesta koko opintojen ajan.   

Tämä erityisen tuen suunnitelma kuvaa erityisen tuen toteuttamista Etelä-Savon ammattiopistossa. Sen 

laatimisesta on vastannut erityisen tuen työryhmä. 

2. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ERITYISTÄ TUKEA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Ammatillista koulutusta koskevassa lainsäädännössä (valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673, ja laki ammatillisesta koulutuksesta: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531). Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän 

oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä 

erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten 

ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan 

tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja 

opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen toimenpiteet suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen 

kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ja erityisestä tuesta tehdään viranhaltijapäätös. Kyseisen lain ja sen 

nojalla annetun asetuksen säännöksistä voidaan poiketa siten kuin opetussuunnitelman tai tutkinnon 

perusteissa määrätään.  

Erityisen tuen toteuttamisessa toimitaan lisäksi muiden Opetushallituksen antamien tutkintojen 

perusteiden ja määräysten, Etelä-Savon ammattiopiston tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja 

muiden oppilaitoksessa noudatettavien erityistä tukea koskevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti. 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
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3. ERITYISEN TUEN TOIMIJAT 

Vastuuohjaaja: 

• vastaa opiskelijan HOKSaamisesta ja sitä kautta erityisen tuen prosessin aloittamisesta ja tekee 

yhteistyötä huoltajien kanssa  

• tekee ja päivittää yhdessä ervan ja muiden asiantuntijoiden kanssa opiskelijoidensa erityisen tuen 

suunnitelmat sekä vastaa erityisen tuen päätöksen tekemisestä 

• toimittaa erityisen tuen päätöksen rehtorille hyväksyttäväksi sähköisesti 

• tiedottaa opiskelijan tuen tarpeesta muille opettajille 

• tekee yhteistyötä opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa omien opiskelijoidensa 

osalta 

Aineenopettaja/ammatillinen opettaja: 

• antaa ensisijaisesti tukea erityisen tuen opiskelijalle 

• tiedottaa vastuuohjaajaa tukea tarvitsevista opiskelijoista 

• ohjaa opiskelijan tarvittaessa lisätuen piiriin (Jelppari, pienryhmät, Jees-pajat, yto-studiot, pajat, 

alan omat tukimuodot) 

• käynnistää mukautusprosessin yhteistyössä opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kanssa 

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

opiskelijan sekä huoltajan kuulemisen ja sen jälkeen toimittaa mukautuspäätöksen rehtorille 

allekirjoitettavaksi sähköisesti 

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

• matematiikan opettajat tekevät matematiikkaseulat opintojen alussa 

• äidinkielen opettajat tekevät lukiseulat opintojen alussa 

• englannin opettajat tekevät englannin lähtötasokartoituksen 

• ruotsin opettajat tekevät ruotsin lähtötasokartoituksen 

• Jatkuvan haun opiskelijoille lähtötasokartoitukset tekee jatkuvan haun laaja-alainen erityisopettaja 

Alan erityisopetusvastaava (erva): 

• kartoittaa yhdessä vastuuohjaajien kanssa oman koulutusalansa erityistä tukea tarvitsevat  

opiskelijat 

• vastaa vastuuohjaajan kanssa erityisen tuen päätösten tekemisestä ja suunnitelmien 

päivittämisestä 

• käy läpi erityisen tuen päätösten sisällön ennen niiden toimittamista rehtorin allekirjoitettavaksi ja 

on mukana tekemässä niihin tarvittavia tarkennuksia yhdessä vastuuohjaajan kanssa 

• on mukana oman alansa erityisen tuen palvelujen kehittämisessä 

• on mukana pohtimassa opiskelijoiden erityiseen tukeen liittyviä asioita ja käytänteitä (esim. 

opiskelun tuki, työssäoppiminen, mukautus) 

• on vastuuohjaajien apuna pohtimassa, millaista tukea opiskelijat tarvitsevat 

• toimii koulutuspäällikön apuna, kun päätetään erityisen tuen resurssien käyttämisestä alalla 

• osallistuu erva-toimintaan ja oman alansa jaksopalavereihin 

• tekee tiivistä yhteistyötä laaja-alaisen erityisopettajan ja ammatillisen erityisopettajan kanssa 

• voi toimia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukena ammatillisissa opinnoissa 
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• voi vastata oman alan erityisen tuen pajatoiminnasta 

• osalla ervoista on myös ammatillisen erityisopettajan koulutus 

Ammatillinen erityisopettaja:  

• vastaa erityisen tuen antamisesta ammatillisissa tutkinnon osissa ja esim. ammatillisten aineiden 

kirjallisissa tehtävissä erityisen tuen pienryhmien, pajatoiminnan ja samanaikaisopetuksen kautta 

• vastaa mukautuksen eteenpäin viemisestä omien opiskelijoidensa osalta  

• voi laatia helpotettua opiskelumateriaalia ja tehtäviä  

• voi vastata ammatillisten aineiden erityisen tuen pajatoiminnasta  

• konsultoi muuta henkilökuntaa erityisen tuen asioissa  

• on apuna tarvittaessa työssäoppimispaikan etsimisessä ja valvonnassa 

• on apuna tarvittaessa ammatillisten näyttöjen suunnittelussa ja kirjallisten suunnitelmien 

tekemisessä 

• on apuna oppimisvaikeuksien kartoittamisessa ja tarvittavan taustatiedon hankkimisessa  

• vastaa Esedun erityisen tuen suunnitelman päivittämisestä yhdessä muiden erityisopetusvastaavien 

kanssa  

• hoitaa tarvittaessa muitakin oppilaitoksen tason erityisopetukseen liittyviä kehittämistehtäviä 

Laaja-alainen erityisopettaja: 

• vastaa erityisen tuen antamisesta yhteisissä tutkinnon osissa ja esim. ammatillisten aineiden 

kirjallisissa tehtävissä erityisen tuen pienryhmien, Jelppari, Jees-pajan ja samanaikaisopetuksen 

kautta 

• vastaa mukautuksen eteenpäin viemisestä omien opiskelijoidensa osalta 

• voi laatia helpotettua opiskelumateriaalia ja tehtäviä 

• voi vastata erityisen tuen pajatoiminnasta 

• konsultoi muuta henkilökuntaa erityisen tuen asioissa 

• on apuna oppimisvaikeuksien kartoittamisessa ja tarvittavan taustatiedon hankkimisessa 

• vastaa Esedun erityisen tuen suunnitelman päivittämisestä yhdessä erityisopetusvastaavien kanssa 

• hoitaa tarvittaessa muitakin oppilaitoksen tason erityisopetukseen liittyviä kehittämistehtäviä 

Koulutuspäällikkö: 

• vastaa erityisen tuen resurssien käytöstä omalla koulutusalallaan tehden yhteistyötä 

erityisopetusvastaavan, vastuuohjaajien ja muiden opettajien kanssa 

• raportoi erityisen tuen resurssien käytöstä 

Erva-ryhmä: 

• puheenjohtajana erityisestä tuesta vastaava koulutuspäällikkö 

• jäseninä ervat ja laaja-alaiset erityisopettajat sekä opojen edustaja 

• kehittää erityistä tukea koko oppilaitoksen tasolla 

• päättää erityisen tuen toimintatavoista ja tekee esityksiä erityisen tuen toteuttamisesta 

johtoryhmälle 

Taitovalmentaja/koulunkäyntiohjaaja: 
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• tukee opiskelijaa tarpeen mukaan ammatillisissa tai yhteisten tutkinnon osien opinnoissa 

• tekee tiivistä yhteistyötä muiden erityisen tuen toimijoiden kanssa opiskelijan asioissa 

• koulunkäyntiohjaajat vastaavat Otavankadun Soppi-pajan toiminnasta yhdessä erityisopettajan 

kanssa 

Opinto-ohjaaja: 

• vastaa omalta osaltaan erityisen tuen opiskelijan opintopolun eteenpäin viemisestä niin, että 

opiskelija saa riittävästi tukea opintoihinsa 

Kuraattori: 

• on mukana tukemassa erityisen tuen opiskelijan opintopolkua erityisesti sosiaalisten ongelmia 
suhteen 

Koulutusjohtaja: 

• Nimetty koulutusjohtaja vastaa johtotasolla erityisopetuksen prosessista ja kehittämisestä 

Rehtori: 

• hyväksyy (tai hylkää) oman alansa erityisen tuen päätökset ja mukautukset 

• seuraa erityisen tuen tilannetta omilla aloillaan 

Psykologi: 

• on apuna oppimisvaikeuksien kartoittamisessa ja opiskelijoiden tukitoimien pohtimisessa. 
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4. ERITYISEN TUEN TOIMINTAMALLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERITYISEN TUEN PÄÄTÖS 

• Laaditaan siirtotietojen/alkukartoitusten pohjalta tai kun näyttää siltä, ettei opiskelija 

selviydy opinnoistaan 

• Vastuuohjaaja aloittaa erityisen tuen päätösprosessin osana HOKSia 

• Erva on vastuuohjaajan tukena opiskelijan erityisen tuen suunnitelman tekemisessä, 

tarvittaessa käytetään muita asiantuntijoita 

• Tehdään yhdessä opiskelijan ja huoltajan (mikäli kyseessä alaikäinen opiskelija) kanssa 

• Erityinen tuki suunnitellaan ja erityisen tuen päätös tehdään Wilmassa 

• HOJKSia päivittävät tarpeen mukaan kaikki opiskelijan opetukseen osallistuvat opettajat. 

TUEN TARPEEN ARVIOINTI 

• Aikaisemmat todistukset ja lausunnot 

• Oppilaitoksessa tehdään kaikille aloittaville opiskelijoille alkukartoitukset, eli äidinkielen, 

matematiikan, englannin ja ruotsin lähtötasokartoitukset  => tulokset kirjataan Wilmaan 

• Alkuhaastattelu, Wilman HOKS-lomake 

• Opettajien huomiot  

• Tiedonsiirto peruskoulusta, siirto-HOJKS 

• Huoltajien antamat tiedot 

• Tarvittaessa apuna erityisopettajan/psykologin tekemät testit 

• Opiskelijaterveydenhuollon konsultointi 

ERITYISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN 

• Lisäopetus ja –ohjaus, samanaikaisopetus, pienryhmäopetus 

• Yksilöllinen aika 

• Yksilöllinen materiaali 

• Yksilöllinen suoritustapa 

• Yksilöllistetty arviointi = mukautus (arviointi tapahtuu asteikolla  K5(M-T1(M) 

• Muut tukitoimet (esim. ohjaajan tuki tai joustava työjärjestys) 

• Erityisen tuen ja erityisopetuksen pajat  

SÄÄNNÖLLINEN SEURANTA JA ARVIOINTI 

• Tiedottaminen erityiseen tukeen osallistuvien tahojen välillä 

• Säännölliset keskustelut opiskelijan, alaikäisen opiskelijan huoltajan ja 

ryhmänohjaajan/ervan välillä 

• Suunnitelman toteutumisen seuraaminen 

• Oppimisen ja osaamisen arviointi 

• Opiskelijan erityisen tuen suunnitelman päivittäminen 
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Opiskelijan erityisen tuen tarvetta arvioidaan opiskelujen alkuvaiheessa yhteistyössä opiskelijan ja 

alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa. Apuna tässä arvioinnissa käytetään opiskelijan aikaisempia 

todistuksia, mahdollisia lausuntoja, siirto-HOJKSia, peruskoulun opinto-ohjaajien ja erityisopettajien kautta 

saapuvaa siirtotietoa sekä oppilaitoksessa tehtäviä lähtötasokartoituksia. Näiden tietojen pohjalta 

opiskelijalle laaditaan tarvittaessa osana HOKSia suunnitelma erityisen tuen toimenpiteitä varten ja 

erityisen tuen päätös.  

Oppilaitoksessa tehdään lähtötasokartoitukset kaikille aloittaville opiskelijoille. Lähtötasokartoitukset 

tehdään matematiikassa, äidinkielessä, englannissa ja ruotsissa. Lähtötasokartoituksista vastaavat 

pääsääntöisesti yhteisten osa-alueiden opettajat omien tuntiensa puitteissa. Tarvittaessa 

lähtötasokartoituksia voivat tehdä myös laaja-alaiset erityisopettajat. 

Luki- ja matematiikkaseulojen sekä lähtötasokartoitusten tulokset kirjataan Wilmaan opiskelijan 

lähtötasokartoituslomakkeeseen. Testaaja käy läpi testitulokset opiskelijan, vastuuohjaajan sekä 

tarvittaessa ervan/erityisopettajan kanssa. Yhdessä pohditaan, onko syytä jatkotoimenpiteisiin (esim. 

psykologin/laaja-alaisen erityisopettajan tekemä tarkempi testaus, lisätuki tai erityisopetus).  

5. ERITYISEN TUEN PÄÄTÖS 

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan HOKSin osana erityisen tuen suunnitelma ja tehdään 

erityisen tuen päätös. (Tarkempi erityisen tuen päätös -ohje liitteenä 1.) Erityisen tuen päätös voidaan 

tehdä mihin aikaan lukuvuodesta tahansa, mutta tavoitteena on saada ensimmäisen vuoden opiskelijan 

erityisen tuen päätös tehtyä mahdollisimman nopeasti opintojen alettua. Tämä mahdollistaa erityisen tuen 

resurssin ja lisärahoituksen saamisen käyttöön mahdollisimman pian. Suunnitelmassa määritellään 

yksilölliset oppimisen tavoitteet, tarvittavat tukitoimet ja mahdollinen mukauttamisen tarve. Opiskelijan 

opiskelupolkua pohdittaessa on huomioitava myös opiskelijan aikaisempi osaaminen ja erityiset vahvuudet. 

Erityisen tuen päätöksiin kirjataan erityisen tuen peruste sekä opiskelijan tarvitsema erityinen tuki ja -

ohjaus. Suunnitelmaa seurataan ja tarkennetaan säännöllisesti. Erityisen tuen päätös tehdään Wilmaan. 

Opiskelijan erityisen tuen suunnitelman laatimisesta vastaavat vastuuohjaaja ja erityisopetusvastaava 

(erva) yhteistyössä opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajien kanssa. Tukea erityisen tuen suunnitelman 

tekemiseen saa laaja-alaisilta erityisopettajilta. Lisäksi erityisen tuen suunnitelman laatimiseen voivat 

tarvittaessa osallistua muut oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat sekä tarvittavat 

yhteistyötahot.  Erityisen tuen päätöksen, johon suunnitelma on tehty, laatimista varten on kuultava 

opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa. 

Erityisen tuen päätöksen tekee ja allekirjoittaa rehtori. Rehtorin päätöksen jälkeen erityisen tuen 

suunnitelmaa päivitetään Wilmassa sähköisesti. Erityisen tuen suunnitelma päivitetään vähintään kaksi 

kertaa lukuvuodessa. Erityisen tuen suunnitelmaan tekevät kirjauksia tarvittaessa kaikki opiskelijan 

opetukseen osallistuvat henkilöt. Vastuuohjaaja ja erva seuraavat säännöllisesti opiskelijan opiskelun 

edistymistä ja tukitoimien riittävyyttä ja kirjaavat opintojen sujumisen sekä mahdolliset uudet tukitoimet 

erityisen tuen suunnitelmaan. 

Jos opiskelija ei tarvitse enää erityisiä tukitoimia, erityisen tuen päätös puretaan. Tällöin pidetään kokous, 

josta tehdään kirjaus opiskelijan erityisen tuen suunnitelmaan. Päätöksen erityisen tuen päätöksen 

purkamisesta tekee rehtori. Erityisen tuen päätös ja siihen liittyvät asiakirjat (esim. lausunnot, siirto-HOJKS) 

arkistoidaan opintosihteerien toimesta arkistointiohjeen mukaisesti (erityisen tuen -ohje liitteenä 1.). 
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6.  ERITYISEN TUEN RESURSSIEN KÄYTTÖ 

Koulutuspäällikkö vastaa resurssien jakamisesta ja tukimuotojen toimivuudesta koulutusalallaan. Alan 

erityisopetusvastaava tekee esityksen erityisen tuen resurssien käyttämisestä alalla, jonka jälkeen 

koulutuspäällikkö tekee päätöksen siitä, kuinka resurssit kohdennetaan. Koulutuspäällikkö esittelee 

suunnitelman myös rehtorille. Alakohtainen suunnitelma tehdään keväällä ja sitä tarkennetaan tarvittaessa 

syksyllä. Erityisen tuen resurssien käytön suunnittelu vaatii koulutuspäälliköltä ja erityisopetusvastaavalta 

tiivistä yhteistyötä alan vastuuohjaajien ja opettajien kanssa.  

Suunnitelma resurssien käytöstä kirjataan erityisen tuen resurssisuunnitelmaan koulutus- tai 

opiskelijaryhmäkohtaisesti. Siihen kirjataan myös toteutunut erityisen tuen resurssien käyttö.  

Näiden resurssien lisäksi erityisen tuen toteuttamiseen on käytettävissä 

• Vastuuohjaajan resurssi  on 3 h sidottua ja 1,5 h sitomatonta työaikaa / erityisen tuen opiskelija 

/ lukuvuosi 

• Erityisopetusvastaavan resurssi 4 h sidottua ja 2 h sitomatonta työaikaa / erityisen tuen 

opiskelija / lukuvuosi toteuman mukaan  

• Laaja-alaisten erityisopettajien työpanos 

Vastuuohjaajan ja erityisopetusvastaavan resurssi tulee aloilta. 

Erityisen tuen kustannukset kohdennetaan kunkin koulutusalan erityisen tuen kustannuspaikalle. 

Resursseja käytettäessä käytetään myös toimintokoodia F001 (erityisopetus), jotta erityisen tuen 

kustannuksia voidaan seurata. Koulutuspäällikkö raportoi erityisen tuen resurssien käytön ja suunnitelmien 

toteutumisen toimialansa rehtorille vuosittain. 

7. ERITYISEN TUEN TOTEUTUSTAPOJA 

Pienryhmäopetus 

• Erityisen tuen pienryhmäopetus/Jelppari/Soppi-paja/Jees-paja tarjoaa tukea yhteisissä tutkinnon 

osissa ja esim. ammatillisten aineiden kirjallisissa tehtävissä osa-alueen/teeman rinnalla tai jälkeen. 

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joissakin tapauksissa koko osa-

alue/teema/osaamiskokonaisuus pienryhmässä/Jelpparissa/Soppi-pajassa/Jees-pajassa. Yhteisten 

tutkinnon osien erityisestä tuesta vastaavat laaja-alaiset erityisopettajat. (Kts. myös liitteet 3 ja 5.) 

• Myös ammatillisissa opinnoissa opetus voi tapahtua pienryhmässä. 

Samanaikaisopetus 

• Samanaikaisopetuksessa kaksi opettajaa opettaa yhtä opiskelijaryhmää samanaikaisesti. 

• Esimerkiksi työsalissa toinen opettaja opettaa muuta ryhmää ja toinen tukea tarvitsevia 

opiskelijoita. 

Lisäohjaus ja -tuki 

• Voi olla vastuuohjaajan, ammatillisen erityisopettajan, ammatinopettajan, aineenopettajan, 

erityisopettajan, taitovalmentajan, opinto-ohjaajan ja/tai opiskeluhuollon henkilöstön antamaa. 

• Yksilöllistä tukea ja ohjausta opiskelun solmukohtiin tarpeen mukaan. 
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Erityisen tuen/erityisopetuksen pajatoiminta 

• Erityisen tuen pajalla opiskellaan yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan.  

• Opiskelija voi esimerkiksi tehdä erityisen tuen pajassa rästissä olevia opintoja tai opiskella oman 

alan opintoja työvaltaisesti. 

• Erityisen tuen pajoilla ohjaajina voivat toimia esimerkiksi ammatilliset erityisopettajat, 

koulunkäyntiohjaajat, taitovalmentajat ja laaja-alaiset erityisopettajat. (Kts. liitteet 4 ja 5.) 

 

Menetelmiä tutkinnon osan/teeman/osa-alueen sisällä 

• havaintomateriaalin/kuvallisen materiaalin hyödyntäminen 

• mukautettu opetus, suppeampi opiskeltava sisältö 

• yksilöllinen materiaali, esim. mukautettu tai T1-T2-tason selkokielinen opiskelumateriaali 

• valmiin materiaalin antaminen ennakkoon, materiaalin kuvaaminen puhelimella 

• tehtävät ja ohjeet osina 

• lyhyet tehtävänannot 

• ohjeistus kirjallisesti ja suullisesti 

• yksilöllinen opastus 

• ymmärtämisen varmentaminen 

• mukautettu tai T1-T2-tason koe/tehtävä 

• tehtävän/kokeen tekeminen kokonaan tai täydentäminen suullisesti 

• mukautettu arviointi 

• asioiden kertaaminen  

• oppimisympäristön mukauttaminen (esim. rauhallisen opiskelupaikan tai koetilanteen 

järjestäminen opiskelijalle, jolla on tarkkaavaisuuden vaikeuksia) 

• työvaltainen opiskelu 

• lisäajan antaminen 

• pelien ja tietokoneohjelmien hyödyntäminen (esim. Quizlet, Moodle) 

Muita menetelmiä 

• koulutussopimuksen hyödyntäminen opiskeluympäristönä, esim. laajennettu koulutussopimus 

• ammattiosaamisen näyttöön liittyvä tuki, näyttöympäristön valinta mahdollisuuksien mukaan 

• lisäohjaus koulutussopimusjaksolle 

• kevyempi opiskelutahti ja pidempi opiskeluaika 

• nivelvaiheen ohjaus siirryttäessä koulutuksesta työelämään. 

 

8. MUKAUTTAMINEN 

Opetusta voidaan yksilöllistää myös ilman mukauttamista. Tällöin arviointiasteikko on K5-T1. 

Yksilöllistäminen voi merkitä esimerkiksi: 

• pienempiä tavoitteita (K4-T1-tavoitteet) 

• vähemmän opiskeltavia asioita 



     Päivitetty 3.2.2021 

 

• enemmän ohjausta ja tukea oppimisprosessiin 

• erityisiä opiskelumenetelmiä 

• erilaisia oppimisympäristöjä. 

Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen 

arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Tällöin 

arviointiasteikko on K5(M-T1(M. Jos osaamisen arviointia mukautetaan, opiskelijalle tulee tehdä ensin 

erityisen tuen päätös ja sen jälkeen mukautuspäätös. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä 

määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. 

Mukautetun osaamisen arvioinnin osalta voi löytyä tarkempia määräyksiä tutkinnon perusteista. 

Mukauttamisesta huolimatta mukautetun arviointiasteikon rinnalla on käytössä myös arviointiasteikko K5-

T1, mikäli opiskelijan taidot kehittyvätkin oppimisprosessin aikana huomattavasti. Jos opiskelija saavuttaa 

arvosanan K5-T1 täytyy mukautus purkaa. (Liite 1) 

Jos osaamisen arviointia mukautetaan, on opiskelijalle aina ensin tehtävä erityisen tuen päätös. Joissakin 

ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavissa tutkinnoissa voi olla rajoitteita mukauttamiselle (esim. 

sosiaali- ja terveysalan, logistiikan ja sähköalan perustutkinto). Mukauttamiseen liittyvät poikkeukset on 

kirjattu kunkin tutkinnon perusteisiin. 

Pääsääntöisesti opinnot aloitetaan tukea tarvitsevilla opiskelijoilla ensin T1-T2-tavoittein. Mukauttaminen 

voidaan tehdä ennen tutkinnon osan/osa-alueen alkua, sen aikana tai sen jälkeen, jos on oletettavissa, ettei 

opiskelija saavuta T1-tasolla tarvittavaa osaamista. Mukauttamista pohdittaessa voidaan hyödyntää 

peruskoulun päättötodistusta, siirto-HOJKSia, lähtötasokartoituksen tietoja tai opetuksen aikana tehtyjä 

havaintoja. Jos oppiaine on mukautettu perusopetuksen puolella, se tarkoittaa, että opiskelijalla on 

suppeammat tiedot oppiaineesta kuin yleisopetuksen opetussuunnitelman suorittaneilla opiskelijoilla. 

Tämä on hyvä huomioida opiskelua ja tavoitetasoa suunniteltaessa. 

Mukautusanomus kirjataan Wilmaan ja toimitetaan sähköisesti rehtorille. Ennen mukautusanomuksen 

toimittamista rehtorille opiskelijan erityisen tuen suunnitelmaan kirjataan perustelut mukautukselle sekä 

mukautettujen opintojen taso ja tukitoimet. Mukautuksen perustelujen kirjoittamisesta Wilmaan vastaa 

tutkinnon osan/osa-alueen opettaja tai laaja-alainen/ammatillinen erityisopettaja. Mukautuspäätöksen 

allekirjoittaa rehtori.  Mukautuksen tekemisestä Wilmaan löytyy tarkempi ohje liitteestä 2. 

Kun opetusta mukautetaan, tulee erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan mahdollisimman suuressa määrin 

saavuttaa sama pätevyys kuin muussakin ammatillisessa koulutuksessa. Mukauttamista voidaan tehdä 

yhden tai useamman tutkinnon osan/osa-alueen tavoitteiden osalta tai koko opetuksen tasolla. Osa-alue 

voidaan mukauttaa ilman, että koko tutkinnon osa mukautetaan. Jos opiskelija suorittaa tutkinnon osan 

mukautetuin kriteerein, hänellä on oikeus suorittaa myös ammattiosaamisen näyttö mukautetuin 

kriteerein. 

Pääosaan yhteisistä tutkinnon osista on oppilaitoskohtaiset mukautetut arviointikriteerit jo tehty. 

Mukautettuja arviointikriteerejä laaditaan sitä mukaa kun tutkinnon osia mukautetaan. Mukautetut 

arviointikriteerit hyväksyy aina rehtori. Mukautetut arviointikriteerit käydään läpi yhdessä opiskelijan 

kanssa ko. opintojen alussa. 

Kun jokin tutkinnon osa/osa-alue mukautetaan, tulee oppimisen seurantaan ja arviointiin kiinnittää erityistä 

huomiota. Mukautetut opinnot tulee arvioida myös sanallisesti. 
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Seija Eskolan (2018) esimerkki mukautettujen arviointikriteereiden laatimisesta. 

9. AMMATTITAITOVAATIMUKSISTA TAI OSAAMISTAVOITTEISTA POIKKEAMINEN 

Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista 

voidaan poiketa siten, että opiskelija ei osoita jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista, jos: 

1) tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat olosuhteet tai 

aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin opiskelijalle kohtuuttomia; tai 

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

Poikkeaminen ei edellytä erityisen tuen päätöksen tekemistä opiskelijalle. 

Poikkeamisen tavoitteena on, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon, vaikka hän 1 momentissa 

tarkoitettujen syiden vuoksi ei voi joiltakin osin saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia 

ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista voidaan 

poiketa vain siinä määrin kuin se on 1 momentissa tarkoitettujen syiden vuoksi välttämätöntä. 

Poikkeaminen voi tarkoittaa esimerkiksi maahanmuuttajaopiskelijoiden kohdalla sitä, että toisen 

kotimaisen kielen opiskelu joiltakin osin todetaan kohtuuttomaksi. Jos arvioinnista poiketaan yhteisten 

tutkinnon osien osalta, vaikuttaa tämä osaamispisteisiin. Osa-alue on korvattava jollakin toisella. Jos 

arvioinnista poiketaan merkittävästi ammatillisten tutkinnon osien osalta, niin opiskelijalle ei voi antaa 

tutkintotodistusta ao. tutkinnon osan suorittamisesta. Koulutuksen järjestäjä antaa tällöin todistuksen 

opiskelijan osaamisesta. 
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Koulutuksen järjestäjä päättää poikkeamisesta. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee 

kuulla ennen päätöksen tekemistä, jos poikkeaminen ei perustu opiskelijan tekemään esitykseen. 

Opetushallitus voi tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrätä, miltä osin ammattitaitovaatimuksista ja 

osaamistavoitteista ei voida poiketa. 

Tutkintotodistukseen lisätään viittaus poikkeamiseen silloin, kun perustutkinnon ammatillisten tutkinnon 

osien ammattitaitovaatimuksista tai yhteisten tutkinnon osien osa‐alueiden osaamistavoitteista on 

poikettu. 

Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisen lomake löytyy Wilmasta. Poikkeamisen 

prosessista vastaa ja tiedot lomakkeelle kirjaa opinto-ohjaaja ja/tai laaja-alainen erityisopettaja. Päätöksen 

poikkeamisesta tekee rehtori. Opintosihteeri lisää oikean alaviitteen opiskelijan opintokorttiin ja 

tutkintotodistukseen saadessaan lomakkeen. 

 

10. ERITYISEN TUEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA 

Erityistä tukea arvioidaan vuoden tai kahden välein tehtävillä erityisen tuen opiskelijoille suunnatuilla 

kyselyillä sekä hyödyntämällä muita opiskelijoilta kerättäviä palautteita. Saatujen palautteiden perusteella 

nostetaan vuosittain erityisen tuen kehittämiskohteita. Lisäksi erityistä tukea arvioidaan osana 

oppilaitoksen muita arviointeja.  

Erva-ryhmä kokoontuu säännöllisesti, seuraa erityisen tuen toteutumista ja kehittää erityistä tukea koko 

oppilaitoksen tasolla. Ervat tekevät omilla aloillaan yhteistyötä opettajien ja koulutuspäälliköiden kanssa 

erityisen tuen asioiden kehittämiseksi.  
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11. LIITTEET 

Liite 1 

 

ERITYISEN TUEN SUUNNITELMA 
 

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

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

koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista 

pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. 

Koulutuksen järjestäjän tulee kirjata henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan opiskelijalle 

tarjottavan erityisen tuen sisältö. Erityisen tuen asiat kirjataan Wilmaan erityisen tuen suunnitelmaan, joka 

on osa opiskelijan HOKSia. 

Erityisen tuen prosessin aloittamisesta vastaa vastuuohjaaja yhdessä alan erityisopetusvastaavan sekä 

tarvittaessa muiden opettajien ja asiantuntijoiden kanssa. Erityisen tuen suunnitelma laaditaan aina 

yhteistyössä opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kanssa. Siihen kirjataan kuvaus erityisen tuen tarpeesta ja 

tukimuodoista, opiskelijan oppimista tukevat asiat, yhteistyötahot sekä opiskelijan ja huoltajan 

kuulemiseen liittyvät asiat. Opintojen edetessä suunnitelmaan kirjataan toteutunut erityinen tuki. Lisäksi 

arvioidaan säännöllisesti suunnitelman toteutumista ja päivitetään suunnitelmaa tuen tarpeesta. 

Rehtori hyväksyy erityisen tuen suunnitelman sähköisellä allekirjoituksella. Tämän jälkeen suunnitelma 

tulee näkyviin sähköisessä muodossa Wilmaan opiskelijalle ja alle 18-vuotiaan huoltajalle. Erityisen tuen 

suunnitelmaa tulee päivittää ainakin kaksi kertaa vuodessa.  
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ERITYISEN TUEN SUUNNITELMAN TEKEMINEN WILMASSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitse Wilmasta opiskelijan välilehti 

”Ohjaus ja tuki”. 

Lisää uusi erityisen tuen suunnitelma tästä.  

HUOM! Yhdelle opiskelijalle lisätään vain 

yksi erityisen tuen suunnitelma, jota 

jatkossa päivitetään. Päivitettävä erityisen 

tuen suunnitelma tulee näkyviin Ohjaus- 

ja tuki välilehdelle Erityisen tuen 

suunnitelmat-otsikon alle.) 
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Lisää tänne tuen alkamispäivä eli se 

päivä, jolloin teet opiskelijan kanssa 

erityisen tuen suunnitelman. 

Kirjoita tänne niitä asioita, joissa opiskelija tarvitsee tukea. 

Esim. opiskelijalla on haasteita ymmärtää lukemaansa, 

opiskelijalla on hahmottamisen vaikeuksia, opiskelija 

tarvitsee tukea matematiikassa jne. Tässä kohti on hyvä 

kertoa, millaista tukea opiskelija on saanut aiemmissa 

opinnoissa ja onko hänellä ollut esim. yksilöllistettyjä 

oppiaineita peruskoulussa.   

Kuvaa myös, millaisia tukimuotoja opiskelija tarvitsee 

opintojen aikana.  

Tuen muotoja voivat olla esim.  

• pienryhmäopetus, samanaikaisopetus, erityisen 

tuen pajat, lisäohjaus ja –tuki,  

• ammatinohjaajan/koulunkäynninohjaajan/erityiso

pettajan antama tuki,  

• yksilöllinen suoritustapa,  

• erityisen opetusmateriaalin hyödyntäminen, 

mukautettu tai T1-tason selkokielinen 

opetusmateriaali, erilaiset tehtävänannot ja 

ohjeistukset, suulliset kokeet/tehtävät tai niiden 

täydentäminen suullisesti,  

• oppimisympäristön mukauttaminen (esim. 

rauhallinen opiskelupaikka/koetilanne),  

• työvaltainen opiskelu,  

• lisäaika, erilainen opiskelurytmi, 

osaamiskokonaisuuden kertaaminen. 

Kirjaa tähän opiskelijan muualta saama tuki (esim. 

terveydenhuollon palvelut, kuntoutusraha, 

Olkkarin tuki, tukihenkilö) ja/tai opiskeluhuollon 

palvelut. 



     Päivitetty 3.2.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakirjan laatimispäivä tulee 

tähän automaattisesti, kun 

aloitat erityisen tuen 

suunnitelman täyttämisen. 

Julkaisupäivä tulee 

näkyviin, kun rehtori on 

tehnyt päätöksen 

erityisestä tuesta, 

allekirjoittanut 

sähköisesti päätöksen. 

Silloin opiskelija/huoltaja 

näkevät erityisen tuen 

suunnitelman ja 

päätöksen Wilmassa. 

Erityisen tuen suunnitelma näkyy kaikille 

vastuuopettajiksi  ja Muut vastuuhenkilöt-kenttään 

merkityille ja niille opettajille, joiden arviointikirjassa 

opiskelija on. Tämän lisäksi se näkyy vastuuohjaajalle, 

oman alan opettajille, opinto-ohjaajalle, ervalle, 

erityisopettajille ja yto-opettajille. 

Jos valitset ”Piilotettu muilta opettajilta”, pelkästään 

vastuuopettajiksi merkityt ja Muut vastuuhenkilöt-

kenttään valitut näkevät erityisen tuen suunnitelman. 

Kirjaa tänne erityisen tuen 

suunnitelman laatimiseen 

osallistuneet henkilöt. 

Kirjaa tänne muut vastuuhenkilöt, joiden on tarpeen 

nähdä erityisen tuen suunnitelma (esim. kuraattori, 

uraohjaaja, taitovalmentaja). 
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Kirjaa tänne, milloin opiskelijaa on kuultu 

erityisen tuen suunnitelman tekemiseen 

liittyen. Kirjaa, myös millä tavoin 

opiskelijaa on kuultu ja mitä kuulemisessa 

on tullut esille (esim. opiskelija suhtautuu 

myönteisesti erityisen tuen suunnitelman 

tekemiseen). 

Tämä on pakollinen osio eli ilman näitä 

merkintöjä erityisen tuen suunnitelmaan 

ei voi tallentaa. 

Kirjaa tänne alle 18-vuotiaan huoltajan osalta, 

milloin ja miten huoltajaa on kuultu erityisen 

tuen suunnitelman osalta. Kirjaa myös, mitä 

kuulemisessa on tullut esille (esim. huoltaja 

suhtautuu myönteisesti erityisen tuen 

suunnitelman tekemiseen tai huoltaja vastustaa 

erityisen tuen suunnitelman tekemistä). 

Tämä on pakollinen osio alle 18-vuotiaan 

opiskelijan kohdalla. 

Kirjaa tänne opiskelijalle annettu 

erityinen tuki ja kirjauksen 

päivämäärä.  

Kirjaa tänne tuen antamisesta 

vastuussa ollut opettaja eli 

pääsääntöisesti kirjauksen tekijä. 
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Tee tänne kirjaus, kun pidätte erityisen 

tuen suunnitelmaan liittyvän 

tapaamisen. Kirjaa päivämäärä ja tieto 

siitä, miten erityisen tuen 

toteuttaminen on onnistunut. 

Kirjaa tänne 

suunnitelma erityisen 

tuen toteuttamiseksi 

jatkossa. 

Kirjaa tänne erityisen 

tuen tapaamiseen 

osallistuneet henkilöt. 

Muista lopuksi tallentaa 

tiedot. 
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ERITYISEN TUEN PÄÄTÖKSEN LÄHETTÄMINEN ALLEKIRJOITETTAVAKSI  

Kun olet laatinut erityisen tuen suunnitelman ja tallentanut sen, palaa Ohjaus ja tuki-välilehden erityisen 

tuen suunnitelmaan valitsemalla Opiskelijan nimi 

 

ja avaa siellä äsken tekemäsi ja tallentamasi erityisen tuen suunnitelma (näkyy päivämääränä=tuen 

alkamispäivä): 

 

valitse seuraavassa näkymässä Allekirjoituskutsu ja siellä Erityisen tuen päätös. 

 

• Tallenna Asiakirjan nimi -kenttään erityisen tuen päätös muotoon: 

ErityisentuenpäätösOpiskelijanNimi. Näin ne löytyvät helposti VismaSign-järjestelmästä (sähköisen 

allekirjoituksen järjestelmä) ja Primuksen ja Wilman liitteistä.  

• Lähetä päätös rehtorille allekirjoitettavaksi kirjoittamalla 1. allekirjoittajan sähköpostiosoite-

kenttään taru.sarkka@esedu.fi ja paina Lähetä allekirjoitettavaksi. 

 

Tämän jälkeen Ohjaus- ja tuki-välilehden erityisen tuen suunnitelma-näkymässä näkyy Asiakirjat-valikko, 

jossa näkyy, että päätös on lähetetty allekirjoitettavaksi. Kun rehtori on allekirjoittanut päätöksen Lähetetyt 

tieto muuttuu Allekirjoitetut muotoon. 
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Saat myös viestin sähköpostiisi kun rehtori on allekirjoittanut päätöksen: 

 

 

TOIMENPITEET ERITYISEN TUEN SUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEN JÄLKEEN 

 

1. Erityisen tuen suunnitelman laatija lähettää Wilmassa rehtorille erityisen tuen päätöksen 

sähköisesti allekirjoitettavaksi (ohje yllä). 

2. Rehtori tekee erityisen tuen päätöksen allekirjoittamalla sen sähköisesti. Opiskelija ja alle 18-

vuotiaan opiskelijan huoltaja saavat asiasta ilmoituksen Wilma-viestinä ja näkevät tämän jälkeen 

erityisen tuen suunnitelman päätöksineen Wilmassa. 

3. Tämän jälkeen opintosihteerit Sari Korkka (Mikkeli) ja Minna Nykänen (Pieksämäki) tulostavat 

paperisen version erityisen tuen suunnitelmasta, joka arkistoidaan 

arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti ja lähetään paperisena versiona opiskelijalle/alaikäisen 

opiskelijan huoltajalle.  

 

ERITYISEN TUEN PÄÄTÖKSEN PURKAMINEN 

 

1. Kun opiskelijan erityisen tuen tarve lakkaa, erityisen tuen päätös puretaan. 

2. Erityisen tuen purkaminen kirjataan erityisen tuen suunnitelmaan. 

 

 

Kirjaa tänne erityisen tuen 

päättymispäivämäärä. 

Laita tänne kohtaan 

rasti. 

Kirjaa tähän perustelut erityisen 

tuen purkamiselle.  
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3. Lähetä erityisen tuen purkupäätös rehtorille allekirjoitettavaksi samoin kuin varsinainen päätös. 

Tallenna allekirjoitettavaksi lähetettävä purkupäätös muotoon 

ErityisentuenpäätöksenpurkaminenOpiskelijannimi 

4. Rehtori tekee erityisen tuen purkupäätöksen allekirjoittamalla sen sähköisesti. 

5. Tämän jälkeen opintosihteerit Sari Korkka (Mikkeli) ja Minna Nykänen (Pieksämäki) tulostavat 

paperisen version erityisen tuen purkupäätöksestä, joka arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman 

mukaisesti.  
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     Liite 2 
 

ERITYISEN TUEN/MUKAUTTAMISEN PERUSKYSYMYKSET AMMATILLISISSA 

PERUSTUTKINNOISSA 

 

EI Opetus opiskeluryhmän suunnitelman 

mukaisesti 
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      Liite 3 

MUKAUTTAMISEN OHJEISTUS 

Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen 

arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Tällöin 

arviointiasteikko on K5(M-T1(M. Jos osaamisen arviointia mukautetaan, opiskelijalle tulee tehdä ensin 

erityisen tuen päätös ja sen jälkeen mukautuspäätös. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä 

määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. 

Mukautetun osaamisen arvioinnin osalta voi löytyä tarkempia määräyksiä tutkinnon perusteissa.  

Siinä tapauksessa, että ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista on tarpeen poiketa, pitää 

opiskelijalle tehdä erillinen päätös poikkeamisesta. Tästä löytyy erillinen ohjeistus. 

Mukauttamista pohdittaessa voidaan hyödyntää peruskoulun päättötodistusta, siirto-HOJKSia, 

alkukartoituksen tietoja ja/tai opetuksen aikana tehtyjä havaintoja. Jos oppiaine on ollut yksilöllistetty 

perusopetuksen puolella, se tarkoittaa, että opiskelijalla on suppeammat tiedot oppiaineesta kuin 

yleisopetuksen opetussuunnitelman suorittaneilla opiskelijoilla. Tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä 

mukauttamista ammatillisessa koulutuksessa. 

Jos opiskelija hankkii tutkinnon osassa tarvittavan ammattitaidon mukautetun osaamisen arvioinnin 

perusteella, suorittaa hän myös näytön tämän yksilöllisen osaamisen arvioinnin perusteella. Ennen 

mukautettujen opintojen ja näytön suorittamista kyseiseen tutkinnon osaan tulee olla laadittu rehtorin 

hyväksymä mukautettu osaamisen arviointi. 

Mukautusprosessi etenee seuraavasti: 

1. Osaamiskokonaisuuden/tutkinnon osan opettaja toteaa mukautustarpeen. 

Osaamiskokonaisuuden/tutkinnon osan opettaja käy keskustelua mukautuksesta vastuuohjaajan, 

opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kanssa ennen mukautusprosessin aloittamista. Tarvittaessa 

voidaan keskustella muiden asiantuntijoiden kanssa. 

2. Mikäli opiskelijalle ei ole tehty erityisen tuen päätöstä, se tulee tehdä ennen mukauttamista. 

(Erityisen tuen päätöksen tekemisestä on erillinen ohjeistus.) 

3. Ennen mukautettujen opintojen ja näytön suorittamista kyseiseen tutkinnon osaan tulee olla 

laadittu rehtorin hyväksymä mukautettu osaamisen arviointi. Em. asioissa opettaja voi pyytää apua 

ja ohjeistusta erityisopettajilta. 

4. Osaamiskokonaisuuden/tutkinnon osan opettaja (tai tarvittaessa ammatillinen/laaja-alainen 

erityisopettaja) luo mukautusanomuksen Hakemukset ja päätökset -rekisterin kautta. 

Mukautusanomusta tehtäessä kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa. 

5. Mukautusanomus lähetetään rehtorille sähköisesti allekirjoitettavaksi. 

6. Rehtori tekee mukautuspäätöksen allekirjoittamalla sen sähköisesti. Opiskelija ja alle 18-vuotiaan 

opiskelijan huoltaja saavat asiasta ilmoituksen Wilma-viestinä ja näkevät tämän jälkeen 

mukautuspäätöksen Wilmassa. 

7. Tämän jälkeen opintosihteerit Sari Korkka (Mikkeli) ja Minna Nykänen (Pieksämäki) tulostavat 

paperisen version mukautuspäätöksestä, joka arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman 

mukaisesti ja lähetään paperisena versiona opiskelijalle/alaikäisen opiskelijan huoltajalle.  



  Päivitetty 3.2.2021 

 

 

MUKAUTUSTIETOJEN KIRJAAMINEN WILMAAN HAKEMUKSET JA PÄÄTÖKSET 

-REKISTERIIN 

 

 

 

 

 

 

 

Valitse opiskelijan Wilmasta 

”Hakemukset ja päätökset” -välilehti. 

Valitse ”Luo hakemuksia ja 

päätöksiä”. 

Valitse listauksesta ”Hakemus, 

mukautus”, kun olet tekemässä 

mukautusta.  
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Kirjaa mukautuksen päivämäärä. Jos 

opiskelijalle on aiemmin tehty mukautus, 

niin saat +-painikkeesta lisää rivejä. 

Kirjaa tänne 

mukautettava 

tutkinnon osa 

/osa-alue. 

 

 

 

 

Kirjaa tänne mukautuksen 

perustelut, tavoitteet ja toteutus. 

Kirjaa tänne oma nimesi. 

Kirjaa tänne opiskelijan kuulemiseen 

liittyvät tiedot.  

Kirjaa tänne huoltajan 

kuulemiseen liittyvät tiedot. 
Muista tallentaa 

hakemuksen tiedot. 
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Mene opiskelijan ”Hakemukset ja 

päätökset” -rekisteriin ja valitse sieltä 

”Mukautusanomus”. 

Valitse tämän jälkeen ”Allekirjoituskutsu”. 

Valitse ”Mukautuspäätös”. 
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Kun rehtori on hyväksynyt mukautusanomuksen, siitä tulee sinulle sähköposti. 

 

MUKAUTUKSEN PURKAMINEN 

Mukautus voidaan purkaa, jos opiskelija saavuttaa ”normitavoitteet”. 

Tällöin täytetään ”Hakemukset ja päätökset” -rekisteristä mukautuksen purkuanomus. Prosessi etenee 

muutoin  

 

MUKAUTETUN ARVIOINNIN KIRJAAMINEN 

 

1) Osaamiskokonaisuuden/tutkinnon osan tyyppi ja alaviite 

Osaamiskokonaisuuden/tutkinnon osan tyypiksi valitaan mukautettu. Osaamiskokonaisuuteen/tutkinnon 

osaa lisätään myös mukautuksen alaviite. 

2) Sanallisen arvioinnin kirjaaminen 

Kun osaamisen arviointia on mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan mukautetun arviointiasteikon 

lisäksi sanallisesti. 

 

Kirjoita asiakirjan nimeksi 

”MukautuspäätösTestaajaToivo” (eli mukautuspäätös ja 

opiskelija nimi). 

Kirjoita allekirjoittajan sähköpostiosoitteeseen 

taru.sarkka@esedu.fi. 

 

Lähetä lopuksi 

mukautusanomus 

allekirjoitettavaksi. 
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      Liite 4 

Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista  

poikkeaminen 

Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista 

voidaan poiketa siten, että opiskelija ei osoita jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista, jos: 

1) tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat 

olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioiden joiltakin osin opiskelijalle 

kohtuuttomia; tai 

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

Poikkeamisen tavoitteena on, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon, vaikka hän 1 momentissa 

tarkoitettujen syiden vuoksi ei voi joiltakin osin saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia 

ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista voidaan 

poiketa vain siinä määrin kuin se on 1 momentissa tarkoitettujen syiden vuoksi välttämätöntä. 

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteissa, miltä osin ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista 

poikkeaminen ei ole mahdollista. 

Jos arvioinnista poiketaan yhteisten tutkinnon osien osalta, vaikuttaa tämä osaamispisteisiin. Osa-alue on 

korvattava jollakin toisella. Jos arvioinnista poiketaan merkittävästi ammatillisten tutkinnon osien osalta, 

niin opiskelijalle ei voi antaa tutkintotodistusta ao. tutkinnon osan suorittamisesta. Koulutuksen järjestäjä 

antaa tällöin todistuksen opiskelijan osaamisesta. 

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle tarkoitetusta ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista 

poikkeamisesta. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen tässä momentissa 

tarkoitettujen päätösten tekemistä. 

Tutkintotodistukseen lisätään viittaus poikkeamiseen silloin, kun perustutkinnon ammatillisten tutkinnon 

osien ammattitaitovaatimuksista tai yhteisten tutkinnon osien osa‐alueiden osaamistavoitteista on 

poikettu.  

Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisen lomake Wilmasta. Poikkeamisen 

prosessista vastaa ja tiedot lomakkeelle kirjaa opinto-ohjaaja ja/tai laaja-alainen erityisopettaja. Päätöksen 

poikkeamisesta tekee rehtori. Opintosihteeri lisää oikean alaviitteen opiskelijan opintokorttiin ja 

tutkintotodistukseen saadessaan lomakkeen. 
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Ohje Wilman lomakkeen täyttämiseen 

1) Valitse opiskelijan Wilmasta välilehti ”Hakemukset ja päätökset”. 

 

 

2) Valitse sen jälkeen ”Luo hakemuksia ja päätöksiä” ja sieltä ”Hakemus, poikkeaminen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Täytä sen jälkeen varsinainen poikkeamisanomus. 

 

 

 

Kirjaa tänne tutkinnon osa tai osaamiskokonaisuus, 

jota poikkeaminen koskee. Kirjaa myös opinto-

ohjaaja/erityisopettaja, joka poikkeamisen valmistelee. 

 

Kirjaa tänne poikkeamisen 

päivämäärä. 
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4) Kirjaa opiskelijan ja huoltajan kuuleminen ja tallenna tiedot. 

 

 

 

 

 

 

5) Mene takaisin ”Hakemukset ja päätökset” -rekisteriin ja valitse sieltä poikkeamislomake. 

Kirjaa tähän kenttään perustelut poikkeamiselle, opiskelujärjestelyt niiden opintojen osalta, joissa on poikettu 

tutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista. Kenttään kirjataan, mihin 

osa-alueeseen/tutkinnon osaan poikkeaminen liittyy ja ytojen osalta, mitä opiskelija opiskelee sen tilalla. Ytojen 

osalta myös osaamispistemäärät tulee kirjata. (Esim. Opiskelija opiskelee pakollisen ruotsin (1 osp) tilalla 

englantia (1osp).)  
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6) Valitse ”Allekirjoituskutsu” ja ”Poikkeaminen, päätös”. 

 

 

 

 

 

7) Kirjoita asiakirjan nimeksi ”PoikkeaminenTestaajaToivo” (eli poikkeaminen ja opiskelija nimi). Kirjoita 

allekirjoittajan sähköpostiosoitteeseen taru.sarkka@esedu.fi. Lähetä tämän jälkeen poikkeamisanomus 

allekirjoitettavaksi.

 

 

mailto:taru.sarkka@esedu.fi
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8) Kun rehtori on tehnyt päätöksen poikkeamisesta, sinulle tulee tieto asiasta sähköpostiin. 

9) Tämän jälkeen opintosihteerit Sari Korkka (Mikkeli) ja Minna Nykänen (Pieksämäki) tulostavat 

paperisen version poikkeamispäätöksestä, joka arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman 

mukaisesti ja lähetään paperisena versiona opiskelijalle/alaikäisen opiskelijan huoltajalle.  

 

Poikkeamisen vaikutus muihin tutkinnon osiin: 

Poikkeamisen osalta on aina pohdittava sen mahdollinen vaikutus muihin tutkinnon osiin. Esimerkiksi 

poikkeaminen ruotsin osalta sellaisilla opiskelijoilla, joiden äidinkieli on suomi, saattaa vaikuttaa myös 

ammatillisiin tutkinnon osiin. Näin on esim. liiketoiminnan perustutkinnossa sekä sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinnossa, joissa on pystyttävä toimimaan asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa sekä toisella 

kotimaisella että yhdellä vieraalla kielellä. Näissä tapauksissa poikkeaminen on tehtävä sekä ruotsiin että 

ammatilliseen tutkinnon osaan. Toki kannattaa myös miettiä sitä, olisiko opiskelijan mahdollisuus esim. 

pienryhmässä saavuttaa ruotsissa T1-taso, jolloin poikkeamista ei tarvitsisi tehdä. Poikkeaminen tulee 

näkyviin tutkintotodistukseen ytojen lisäksi myös ammatillisten opintojen kohdalle.  Muunkielisillä 

tavoitteet ovat erilaiset eli tämä ei koske heitä. 
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Liite 5 

 

Yto-opintojen erityinen tuki 
 

• Yto-opintojen erityisestä tuesta vastaavat Mikkelissä (Raviradantie, Kinnari ja 
Salosaari yhteishaun opiskelijat) Erkka Karjalainen, Mikkelissä (Otavankatu, 
yhteishaun opiskelijat) Mikko Vahvaselkä, Mikkelissä (jatkuvan haun opiskelijat) 
Annukka Liikanen ja Pieksämäellä (yhteishaun ja jatkuvan haun opiskelijat) Sanna 
Korhonen. 

 

• Tarkoituksena on tukea opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. 
 

• Yto-opintojen tuen piiriin pääsystä neuvotellaan yhteistyössä opiskelijan, 
vastuuohjaajan, osaamiskokonaisuudesta vastaavan opettajan tai tarvittaessa 
esim. ervan ja opinto-ohjaajan kanssa.  

 

• Yto-opintojen erityisen tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti erityisen tuen 
päätöksellä opiskeleville opiskelijoille, mutta jos tilaa on, myös muut opiskelijat 
voivat opiskella siellä.  

 

• Yto-opintojen erityisen tuen toiminta suunnitellaan jaksoittain. 
 

• Tarkoituksena on, että opiskelija saa tukea pääsääntöisesti silloin, kun muullakin 
ryhmällä on ko. osaamiskokonaisuuden opetusta. 

 

• Yto-opintojen erityisen tuen tunnit löytyvät Wilmasta opettajien 
työjärjestyksistä. 

 

• Yto-opintojen erityisen tuen toimintamuotoja ovat pienryhmäopetus, 
samanaikaisopetus, Jelppari-toiminta, Jees-paja (Pieksämäki), Soppi-paja, 
jatkuvan haun paja sekä yto-studiot. 

 

• Jelpparissa opiskelija voi opiskella yto-aineita sekä tehdä esim. ammatillisiin 
aineisiin liittyviä kirjallisia tehtäviä.  

 

• Jees-paja (Pieksämäki) opiskelija voi opiskella yto-aineita sekä tehdä esim. 
ammatillisiin aineisiin liittyviä kirjallisia tehtäviä. 
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Yto-opintojen erityisen tuen toimintamalli 

Lyhytaikainen tuen tarve Jatkuva tuen tarve 

Opiskelija tarvitsee pientä tukea 
selviytyäkseen opinnoista 

Opiskelijan tuen tarve on niin 
suuri, ettei hän hyödy opiskelusta 

isossa ryhmässä ja hän aloittaa 
opintonsa pienryhmässä tai siirtyy 

kesken opintojen pienryhmään 
(opiskelija tarvitsee tukea 

saavuttaakseen T1/T2-tason tai 
opiskelee mukautetuin kriteerein) 

    

Opiskelija käy tarpeen mukaan 
pienryhmässä, mutta on 

pääsääntöisesti tai suurimman 
osan oman ryhmänsä mukana 

Opiskelija opiskelee koko 
osaamiskokonaisuuden, 

suurimman osan tai lopun siitä 
pienryhmässä 

    

Päävastuu opetuksesta on 
osaamiskokonaisuuden 

opettajalla 

Päävastuu opetuksesta on 
erityisopettajalla 

    

Opettaja valmistelee 
opetusmateriaalin, tarvittaessa 
erityisopettaja voi olla apuna 

tekemässä opiskelijalle paremmin 
soveltuvaa opiskelumateriaalia 

Erityisopettaja vastaa 
opetusmateriaalista, tarvittaessa 
osaamiskokonaisuuden opettaja 

on apuna sopivan 
opiskelumateriaalin löytämisessä 

    

Tutkinnon osan/osa-
alueen/teeman opettaja vastaa 
tukitoimista ja kirjaa arvioinnin 

Erityisopettaja vastaa tukitoimista 
ja kirjaa arvioinnin 

 
Mikäli opiskelija syystä tai toisesta opiskelee pienryhmässä H3-K5-tavoittein, yto-opettaja ja 
erityisopettaja suunnittelevat opiskelumateriaalin ja vastaavat arvioinnista yhteistyössä. 
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Liite 6 
SOPPI-PAJAN TOIMINTAMALLI 
 
Soppiin ohjautumisen perusteet: 
1. Opiskelijan opinnot eivät suju oman perusryhmän kanssa tai 
2. Opiskelijalla ei ole mahdollisuutta suoriutua opinnoista muulla tavoin tai 
3. Opiskelijalla tulee eteen etenemisen esteitä omalla alalla 

 

• Erityisen tuen päätöstä ei ole pakko olla 

• Rästejä YTO- tai ammatillisissa opinnoissa 

• Ei sairaslomalla Soppiin 

• Lyhyet rästiläiset ohjataan Jelppariin tai YTO-studioon (YTO-studiot Raviradantiellä tai 
Otavankadulla) 

 
 
Ohjausmalli Soppiin 

 
Ryhmä toimii non-stop periaatteella, mutta ohjautuminen tämän mallin mukaisesti: 
 

1. Vastuuohjaaja, opo ja kuraattori yhdessä tai erikseen voivat ohjata Soppiin / tieto kulkee 
heidän välillään 

 
2. Soitto Soppi-koordinaattorille (tällä hetkellä laaja-alainen erityisopettaja), yhteisesti 

määritellään onko Soppi oikea paikka. Tieto uudesta Soppi-opiskelijasta sähköpostilla myös 
koulunkäynnin ohjaajille. 
 

3. Suunnitelma Soppi-jaksolle: opiskelija ja vastuuohjaaja ja/tai opo ja/tai kuraattori  

• Jokaisen opiskelijan kohdalla arvioidaan yksilöllisesti aloituspäivä, toiminnan sisältö 
sekä mahdollinen normaaliin opetukseen palaaminen. 

 
4. Opinto-ohjaaja/vastuuohjaaja neuvottelee koulutuspäällikön kanssa 

koulutussopimusresurssit. 
 
 

 


