Ohjaus, tuki ja erityinen tuki
ammatillisessa koulutuksessa
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Henkilökohtaistaminen
tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen
rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin
opiskelijan tarpeiden mukaan.
Valmentavat koulutukset
Perustutkinnot
Ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot

Työelämälähtöisyys ja
työelämäyhteistyö

Eri-ikäiset ja eri
elämäntilanteessa olevat
opiskelijat

Yhteishaku, harkintaan
perustuva haku
Jatkuva haku
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sov. OKM 2018

Ohjaus ja tuki osana henkilökohtaistamista
Henkilökohtainen ja
muu tarpeellinen
opinto-ohjaus ja jatkoohjaus 61 §

(L 571 /2017 ja A 673 /2017)

Opetus ja ohjaus eri
oppimisympäristöissä
ja tuki L 61 §

Palaute: ohjaus ja

kannustus
L 27 §

Ohjaus työpaikalla
oppimisessa ja
oppisopimuksessa L 7275 § ja A 9

Ohjaus- ja
tukitoimet L 48 §
A9§

Opiskeluvalmiuksia
tukevat opinnot L63§

OHJAUS
JA TUKI

Urasuunnitelma,
ohjaus A 9 §
Turvallinen
oppimisympäristö L
80 §
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Erityinen tuki
(ml mukauttaminen)
L 64 § ja 67 §
Poikkeaminen L
66 ja 67 §

Yhteisöllinen ja
yksilökohtainen
opiskeluhuolto ja
palvelut L 99 §

Erityistä tukea tarv.
opinto-sosiaaliset
etuudet 101 §

Vaativa
erityinen tuki
L 65 §

Erityinen tuki
Laki ammatillisesta koulutuksesta 64 §
• Opiskelijalla oikeus erityiseen tukeen
• oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun
syyn vuoksi
• tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä
oppimisen ja opiskelun tukea
• Opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa
suunnitelmallista pedagogista tukea
• Erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä

• Kokonaiskuntoutumisen tukemista yhteistyössä
kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa
• Koulutuksen järjestäjä päättää erityisestä tuesta
• Erityisen tuen toimenpiteet ja sisältö kirjataan
HOKS:aan

Erityinen tuki ammatillisessa
koulutuksessa –opas 2018
• Erityinen tuki osa yksilöllistä
opintopolkua
• Suunnitellaan ja toteutetaan
yhdessä opiskelijan, opettajien,
erityisopettajan tai muun
ohjaushenkilöstön kanssa
• Opiskelijan tarpeen mukaan
myös työpaikalle
• Uraohjaus osa opintopolkua
• Koko opetus- ja
ohjaushenkilöstön tehtävä

Vaativa erityinen tuki
• Opiskelijoille, joilla on
• vaikeita oppimisvaikeuksia taikka
• vaikea vamma tai sairaus

• Opiskelija tarvitsee
• yksilöllistä
• laaja-alaista ja
• monipuolista erityistä tukea.

• Koulutuksen järjestäjän tehtävä, jolla on vaativan erityisen tuen järjestämislupa
• ammatilliset erityisoppilaitokset (5) ja
• oppilaitokset, joilla on rajattu erityistehtävä (6)
L 531/ 2017 66 §
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Mukauttaminen
• osaamisen arvioinnin mukauttamista
• perustutkintokoulutuksessa
• jos opiskelijan tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen on välttämätöntä (L
64 §)
• tutkinnon perusteiden arviointikriteerien sopeuttamista opiskelijan
oppimisedellytysten
• edellyttää erityisen tuen päätöstä ja päätöstä arvioinnin mukauttamisesta
• opiskelijalle laaditaan yksilöllinen osaamisen arviointi
• suunnitellaan osaksi hoks:aa
Ensisijaisesti pyritään tavallisiin tavoitteisiin! lähtökohtana T1
ammattitaitovaatimukset/ osaamistavoitteet

”Pedagogisen tuen portaat”
Erityinen tuki
Opiskeluvalmiuksia
tukevat opinnot

Vaativa
erityinen
tuki

Mukauttaminen

Opetus ja ohjaus,
ohjaus ja tuki
opinto-ohjaus, Ohjaus ja tukitoimet
uraohjaus,
yksilölliset polut

Poikkeaminen

Yhteisöllinen opiskeluhuolto: ennaltaehkäisy, varhainen tuki, esteettömyys ja saavutettavuus, turvallisuus,
yhteistyöverkostot, yhteistyö huoltajien kanssa
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Yksilökohtainen opiskeluhuolto ja opiskelijahuollon palvelut

HOKS ja erityisen tuen järjestäminen ja toteuttaminen
Erityisten tuen tarpeiden tunnistaminen
Päätös erityisestä tuesta

H
O
K
S

Erityisen tuen sisällön ja toimenpiteiden suunnittelu ja
kirjaaminen HOKS:aa
Osaamisen hankkimisen suunnittelu ja toteuttaminen:
Suunnitelmallinen erityinen tuki, erityiset opiskelu- ja
opetusjärjestelyt, mukauttaminen (erillinen päätös),
kokonaiskuntoutus – moniammatillinen yhteistyö, seuranta

Osaamisen osoittamisen suunnittelu ja toteuttaminen: erityinen
tuki ja erityisjärjestelyt, mukauttaminen, todistukset
Seuranta, arviointi
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Tavoitteet ja periaatteet
Organisointi, vastuut ja
yhteistyökäytännöt
Resurssit ja budjetointi
Osaamisen kehittäminen
Verkostot ja kumppanuudet
Tiedottaminen
Tietosuojakäytännöt
Arviointi ja seuranta
Laatu ja vaikuttavuus
Kehittäminen

Inklusiivinen koulutus, näkökulmia
Oppilaitoksen toimintapolitiikka ja hallinnolliset
käytänteet (esim. erityisopetuksen periaatteet ja
resurssit)

Mitä tehdään erityistä tukea
tarvitsevien opiskelijoiden
oppimisen takaamiseksi
(oppimisen tuki, resurssit)

Yhteisön uskomukset ja
asenteet (yhteisöllisyys,
inklusiiviset arvot)
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TILE, Roadmap: Työkalu inklusiivisen koulutuksen kehittämiseen (sov.)

Lähteet
• Asetus ammatillisesta koulutuksesta ja muistio
• Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa opas
• Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tietosisältö ja käsitteistö
(19.12.2017)
• Laki ammatillisesta koulutuksesta ja muistio

