
ERITYISEN TUEN TOIMINTAOHJE PERUSTUTKINNOISSA  (Primusryhmä päivitys 9.5.2019, 24.3.2020) 

Menettely opiskelija (+ huol-
taja) 

Ryhmän ohjaaja (ro) Erityisopettaja (eo) Opettajat (0) Opinto-ohjaaja(opo) Koulutuspäällikkö(,kp) 
sihteeri( s), opintos.( os) 

Tuen  
tarpeen tun-
nistaminen 

toimittaa 
tiedot tilanteestaan  

HOKS, 
seuraa opiskelijan  
oppimista, läsnäoloa ja 
tuen tarvetta 

tunnistaa tuen tarpeen mahdolliset lähtöta-
sotestit, oppimisen ja 
poissaolojen seuranta 

tiedon siirto  
tarvittaessa 

 

Erityisen tuen 
suunnitelma 

opiskelija osallis-
tuu, alle 18v huol-
tajaa kuullaan 

- kuuleminen 
- laativat yhteistyössä henkilökohtaisen erityisen tuen suunnitelman (ETSU).  
kirjataan Wilmassa. 
 

  

Päätös  
erityisestä  
tuesta 

saa päätöksen ja  
oikaisuoikeuden 

 eo tai ETSUN tekijä esit-
tää tuen tarvitsijat kp:lle 

  kp päättää  
os kirjaa ja lähettää pää-
töksen liitteineen 

Tukitoimet 
opintojen ai-
kana 

opiskelee ETSUN 
mukaan, oikeus eri-
tyiseen tukeen 

- velvoite seurata, arvioida sekä  varmistaa tuen toteutuminen (ro) 
- erityistä tukea opiskelijalle, yhteistyössä opettajan kanssa (eo) 
- huomioi, toteuttaa ja arvioi opiskelijan henkilökohtaisia tukitoimia (o) 

opintojärjestelyt  
 

- tuen resurssointi 
(aika, osaaminen) 
 

Erityisen tuen 
purkaminen 

ei tuen tarvetta, 
saa päätöksen ja oi-
kaisuoikeuden 

- tunnistetaan tuen tarpeen loppuminen 
-ro, o tai eo esittää purkamisen kp / os 
-eo kirjaa päättymispäivämäärän ETSUun 

tieto Wilmassa - kp tekee päätöksen,  
- os kirjaa ja lähettää 
päätöksen  

Mukautus 
tarve 

- opiskelija osallis-
tuu, - alle 18v huol-
tajaa kuullaan 

- havaitsee ja tunnistaa tarpeen, opiskelija jää tuettuna alle T1 tason (ro, o, eo, opo) 
- kuuleminen, opiskelijan valmiuksien arviointi ja mukauttamisen vaikutukset  
- mukautus vain niiltä osin, kuin on välttämätöntä 
 

 

Mukautus  
päätös  

saa päätöksen ja  
oikaisuoikeuden 

saa tiedon esittää kp:lle ja tiedottaa 
ro ja opettaja 

saa tiedon  kp päättää tutkinnon 
osan mukauttamisesta 
OS kirjaa ja lähettää pää-
töksen 

Mukauttami-
sen  
toteutus 

osaamisen tavoit-
teet mukautettu 

tieto Wilmassa -opettaja  laatii ja kirjaa yksilöllisen osaamisen arvi-
oinnin Wilmaan, eo tarvittaessa tukena 
- mukautustieto opintosihteerille o * 

tieto Wilmassa os tekee tarv. muutok-
sen. YTOn 1-tasolle Pri-
mukseen.  

Mukauttami-
sen purkami-
nen 

Saavuttaa normaa-
lit tavoitteet. Saa  
päätöksen ja  
oikaisuoikeuden 

saa tiedon - opettaja havaitsee tilanteen 
-- eo arvio tarvittaessa tilanteen 
-  opettaja  tai eo esittää purkamisen kp:lle ja  tieto 
ro:lle  

 kp päättää,  
os kirjaa ja lähettää pää-
töksen  

Poikkeaminen Kohtuuttomat vaa-
timukset tai tervey-
delliset syyt. 
Saa päätöksen ja  
oikaisuoikeuden 

Tieto Wilmassa/ HOKS 
 

Tieto Wilmassa/ HOKS - tarvittaessa yksilöllinen arviointi.* 
- o tai opo esittää kp:lle 
- korvaavat opinnot 
- kirjaa HOKSiin 

- kp päättää,  
-os  kirjaa ja lähettää 
päätöksen. Tarv. lisää 
korvaavan opinnon opis-
kelijan HOKSiin 

*Koulutuksen järjestäjä arvioi ovatko keskeiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet saavutettu. Jos niitä ei ole saavutettu, koulutuksen järjestäjä antaa 
todistuksen opiskelijan osaamisesta eikä tutkintotodistusta anneta. Huom. opinnot joissa ammattitaito-, ja osaamisvaatimuksista ei voi poiketa. 



Erityisen tuen päätöksen valmistelu ja tekeminen- prosessi  

 

1) Ryhmänohjaaja, opettaja, opo tai erityisopettaja saa tiedon tai huomaa erityisen tuen tarpeen.   

2) Erityisopettaja tekee alustavan tuen suunnitelman yhteistyössä opettajan ja opiskelijan kanssa Wilmaan. 

Suunnitelman teon yhteydessä kuullaan opiskelijaa ja alle 18v opiskelijan huoltajaa. Erityisopettaja lähet-

tää esityksen opintosihteerille/ koulutuspäällikölle tiedoksi. Jos opiskelija ei halua ottaa tukea vastaan eri-

tyisen tuen suunnitelmaa ei tehdä. 

Erityisopettaja toimittaa seuraavat tiedot: 

- Erityisen tuen alkamispäivämäärä (pakollinen) ja päättymispäivämäärä (oletettu valmistumisajan-

kohta) 

- Onko opiskelijaa kuultu: Kyllä tai ei  

- Onko alaikäisen huoltajaa kuultu: Kyllä tai ei  

- Päätöksen tekstit: 

ETP1 Opiskelija siirretään erityiseen tukeen toistaiseksi 

ETP2  Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan liitetään erityi-

sen tuen suunnitelma. 

3) Koulutuspäällikkö tekee päätöksen. Kuulemisajankohdaksi merkitään ilmoitettu ajankohta.  

4) Opintosihteeri kirjaa päätöksen Primukseen sekä lähettää päätöksen ja tiedon oikaisuoikeudesta opiskeli-

jalle. 

5) Alustava suunnitelma eli luonnos on vahvistettu päätöksentekopäivämäärällä. 

 6)Jos erityisen tuen tarve loppuu, tuen päätös puretaan.  Purkamiseen tarvitaan samat tiedot kuin edellä, sekä 

maininta purkamisesta. 

 

Mukauttamisen valmistelu ja päätösprosessi  

1)Ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, opettaja tai erityisopettaja havaitsee mukautustarpeen. 

2)Opiskelijan valmiuksien arviointi, opiskelijan ja alle 18v opiskelijan huoltajan kuuleminen sekä informointi 

mukautuksen vaikutuksista jatko-opintoihin ja työllistymiseen. 

3) Erityisopettaja tekee esityksen mukauttamisesta ja lähettää sen koulutuspäällikölle ja opintosihteerille. 

 Esityksessä on oltava: 

- Opiskelijan tunnistetiedot 

- Tutkinnon osat/Mukautettavan yhteisen tutkinnon osan osa-alueen nimi 

- Ehdotettu mukautuksen alkamispäivä 

- Onko opiskelijaa kuultu: milloin ja kuka on kuullut 

- Onko alaikäisen huoltajaa kuultu: milloin ja kuka on kuullut 

4) Koulutuspäällikkö tekee päätöksen. 

5) Opintosihteeri kirjaa päätöksen Primukseen sekä lähettää päätöksen ja tiedon oikaisuoikeudesta opiskeli-

jalle. 

6) Opettaja laatii mukautetut kriteerit, saa tarvittaessa apua erityisopettajalta, sekä kirjaa kriteerit HOKSiin 

7) Päätöksen purkamiseen tarvitaan samat tiedot kuin suunnitelman tekemiseen, sekä tieto purkamisesta. 

 

 

 



Poikkeamisen valmistelu ja päätösprosessi 

1) Opiskelija ei pysty suorittamaan opintoa terveydellisistä syistä tai kohtuuttomuuteen vedoten. 

2) Ryhmänohjaaja (osana HOKS-prosessia) tekee esityksen poikkeamisesta  ja lähettää sen koulutuspäällikölle 

ja opintosihteerille. Esityksessä on oltava: 

- Opiskelijan tunnistetiedot 

- Onko opiskelijaa kuultu: milloin 

- Onko alaikäisen huoltajaa kuultu: milloin ja kuka on kuullut 

- Tutkinnon osat/yhteisen tutkinnon osan osa-alueet, joissa poiketaan 

- Miten poiketaan (esim. mitä opiskellaan ruotsin tilalla) 

 

3) Koulutuspäällikkö tekee päätöksen. 

4) Opintosihteeri kirjaa päätöksen Primukseen, sekä lähettää päätöksen ja tiedon oikaisuoikeudesta opiskeli-

jalle sekä kirjaa korvaavan osan/osa-alueen saatuaan tiedon ryhmänohjaajalta tai opinto-ohjaajalta. 

5) Päätöksen purkamiseen tarvitaan samat tiedot kuin edellä sekä tieto purkamisesta.  

Esimerkki: Opiskelijan äidinkieli on ranska. Esimerkkejä mahdollisista poluista: 

Polku 1 
Opiskelija suorittaa ruotsin 

Polku 2 
Poiketaan ruotsin osalta 

Polku 3 
Poiketaan ruotsin osalta 

Viestintä ja vuorovaikutus äidin-
kielellä, suomi toisena kielenä S2, 
4 osp 
 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkie-
lellä, opiskelijan oma äidinkieli 4 
osp, ranska 
 
 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkie-
lellä, suomi toisena kielenä S2, 4 
osp 
 

Viestintä ja vuorovaikutus toisella 
kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp 

Poiketaan:  

 suomi toisena kielenä S2 
1osp 

Tai 

 mikä tahansa viestintä ja 
vuorovaikutusosaamisen 
osa-alue 1 osp 

 

Poiketaan:  

 suomi toisena kielenä S2 
1osp 

Tai 

 mikä tahansa viestintä ja 
vuorovaikutusosaamisen 
osa-alue 1 osp 

 

Viestintä ja vuorovaikutus vie-
raalla kielellä, 3 osp (englanti) 
 

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla 
kielellä, 3 osp (englanti) 
 

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla 
kielellä, 3 osp (englanti) 
 

 

HUOM! Toimitettujen tietojen pitää olla yksiselitteisiä, jotta päätökseen tulee varmasti asiat oikein. 


