
ERITYINEN TUKI



• Erityinen tuki ja toteutus Tai:ssa Maarit Toivola

• Oppimisen haasteet Riikka Kojonen

• Mukauttaminen Pekka Rannikko

• Erityinen tuki työelämässä oppimisessa Emilia Myllymaa

• Keskustelu ja kysymykset

OHJELMA





Toimintaohje erityiseen tukeen löytyy Laatukäsikirjan kohdasta Erityinen tuki



• Kaikilla on oikeus lyhytaikaiseen tukeen 

• Opiskelijalla on oikeus pitkäaikaiseen tukeen jos hän oppimisvaikeuksien, 

vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee säännöllistä erityistä 

oppimisen ja opiskelun tukea. Hänelle tehdään erityisen tuen 

suunnitelma (ETSU)

• Tuen avulla opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden 

mukaisen ammattitaidon ja osaamisen

• Tukea saavat PT, AT ja EAT , Aikuisten perusopetus ja Valman opiskelijat

Oppimisen tuki



Mahdollisimman varhain opintojen alkaessa tai niiden kuluessa.

- vastuuopettajan tekemä HOKS-keskustelu

- opiskelijalta ja huoltajalta saadut tiedot

- edeltävien opintojen tiedot, siirtotiedot

- hakutiedot (esim. harkintaa perustuva haku)

- opettajien ja muun henkilökunnan tekemiin havaintoihin

- terveydenhuollon asiantuntijoiden havainnot

- oppimisen lähtötasokartoitukset

TUNNISTAMINEN



- opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on vastuu seurata 
opiskelijan opintojen etenemistä ja tiedottaa tuen 
tarpeen havainnoista vastuuopettajalle tai 
erityisopettajalle

- varhainen puuttuminen

- matalan kynnyksen yhteydenotto erityisopettajaan

- yhteistyö

Kaikilla on vastuu



Kun Erityisopettaja on tunnistanut erityisen tuen tarpeen:

• Suunnitelma tehdään yhteistyössä erityisopettajan, vastuuopettajan ja 

opiskelijan kanssa. Alle 18v opiskelijan huoltajaa kuullaan.

• Erityisopettaja suunnittelee ja kirjaa opiskelijan henkilökohtaiset 

tukitoimet, opetus- ja opiskelujärjestelyt, apuvälineet ja eriyttämisen

• Huomioidaan opiskelijan vahvuudet

• Ei kirjata diagnooseja tai muita salassa pidettäviä tietoja, erityisen tuen 

suunnitelma on pedagoginen työväline

• Erityisopettaja toimittaa tiedon päätettäväksi

• Tuen suunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään opintojen 

kuluessa. VO, O ja EO

Erityisen tuen suunnitelma  (ETSU)



HOKSin kohdassa H on opiskelijan henkilökohtaiset tukitoimet



Opiskelijan tiedot-- Ohjaus ja tuki välilehti-- Erityinen tuki--klikkaa 

päivämäärää

Erityisen tuen suunnitelma Wilmassa



Mistä tiedät kenellä on erityisen tuen suunnitelma?
Avaa ryhmän opiskelijat—oikea yläkulma tulosteet– opiskelija luettelo---nimen perässä pieni tähti



- jokaisen opettajan ja ohjaajan  sitoutuminen opiskelijan 
kokonaisvaltaiseen tukemiseen 

- tieto tuen tarvitsijasta ja tuen suunnitelmasta

- vastuuopettajan, opettajan, erityisopettajan opon ja 
tukitiimin yhteistyönä 

- ohjaus, tuki, seuranta, arviointi, päivitys ja  tiedonkulku 

TUKEMISEN TOTEUTUS



- Joustavat oppimisympäristöt

- Erilaiset apuvälineet

- Selkeäkieliset oppimateriaalit

- Opetus ja oppimisjärjestelyt

- Opiskelu ja palautusaikojen joustot

- Erityisopettajan tuki luokassa tai yksilöllisesti

- Joustavat koejärjestelyt

ESIMERKKEJÄ TUKITOIMISTA



- Huomioi arvioinnissa ja palautteessa yksilölliset tavoitteet ja kannustus

- Osaamisen arviointi perustuu näytön tai kokeen aikana esiin tulevaan 

osaamiseen. Arvioinnissa ei huomioida missä ajassa, miten, tai mitä tukitoimia 

osaamisen saavuttamiseen on tarvittu.

- Erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalla on oikeus sovittuihin joustoihin 

koetilanteessa tai näytössä. Esim. lisäaika, kokeen jakaminen osiin, suullinen 

koe.

- Opettaja ja opiskelija sopivat yhdessä opiskelijalle toimivan tavan osoittaa 

osaaminen

ARVIOINTI



- kahdenkeskinen, luottamuksellinen ja rauhallinen tilanne

- positiivinen ja ymmärtävä asenne

- huomioi opiskelijan vaikeus puhua haasteistaan

- tiedon puute aiheuttaa helposti väärinkäsityksiä 

- kiitä, kehu ja kannusta- saat lisää sitä, mistä annat positiivista palautetta

- opettajan ja opiskelijan välinen hyvä vuorovaikutus- ja yhteistyö on paras tuki 

opiskelijalle

OPISKELIJAN KOHTAAMINEN



- Harkinnanvarainen haku

- HOJKS perusopetuksesta

- Lääkärin, psykologin tai erityisopettajan lausunto

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen



• Oppimisen haasteet

• Käyttäytymisen muutokset

• Heikko opiskeluaktiivisuus

• Sosiaalisten suhteiden muutos

• Alisuoriutuminen opinnoissa

• Poissaolot ja myöhästymiset

• Levottomuus tai ”piiloutuminen”

• Jokin opiskelijan tilanteesta heräävä muu huoli

Erityisen tuen käsikirjassa



• Kielellinen vaikeus

- puheen tai tekstin tuottaminen on vaikeaa

• Lukeminen ja kirjoittaminen

- lukeminen on hidasta tai virheellistä

- luetun ymmärtäminen on hankalaa

- kirjoittaminen on epämieluisaa ja työlästä

• Vieraat kielet

Lukivaikeus voi johtaa lukemisen välttelyyn. 

Oppimisen haasteet



• Matematiikka

- numeroiden ymmärtäminen on vaikeaa

- mittayksiköt, prosentit ja murtoluvut 

- sanalliset tehtävät ja laskukaaviot

• Hahmottaminen

- oikea ja vasen sekä ilmansuunnat

- tilan hahmottaminen ja vieraat paikat

- aikataulut ja päivämäärät

- silmän ja käden yhteistyö

• Muisti



• ADHD = tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö

Tyypillisiä haasteita oppimisessa:

- suullisten ohjeiden vastaanottaminen

- luetun ja kuullun muistaminen

- pettymysten sietokyky

- aikatauluissa pysyminen

- vuorovaikutus, stressin sietäminen, muistaminen

- olennaisten ja epäolennaisten asioiden erottaminen toisistaan

Tarkkaavaisuuden vaikeudet



• Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen ongelmat

keskittyminen, tarkkaavuus, muisti, motivaatio, aloitekyky, hitaus

• Nuoruuden kehitysvaiheisiin liittyvät haasteet

tunne-elämä ja tunteiden hallinta, itsetunto-ongelmat

• Mielenterveysongelmat

pelot, ahdistus, väsymys

Elämänhallintaan ja 
psykososiaaliseen hyvinvointiin 
liittyvät vaikeudet



• Elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat

motivaatio, väsymys

• Arjen taitojen pulmat

myöhästymiset, poissaolot, saamattomuus, epäsiisti 
olemus, päihteet



• Opiskelijan kuuleminen

• Varhainen tunnistaminen, huomio poikkeavaan käyttäytymiseen

• Vahvuuksien tunnistaminen

• Siirtotietojen hyödyntäminen, opiskelijan kouluhistoriaan tutustuminen

• Havainnointi ryhmän jäsenenä ja yksilönä

• Haastattelut, kyselylomakkeet

• Seulat, kartoitukset

• Tunnistamisesta edetään pedagogisiin ratkaisuihin

Tuen tarpeen tunnistamisessa 



Oppimisvaikeus => epäonnistuminen oppimistilanteessa  ”olen 

huono oppija”

➢Alisuoriutuminen

➢Itsetunto-ongelmat

➢Masennus

➢Yrittämisen puute

➢Motivoitumisen ongelmat

Oppimisvaikeudet riski 
syrjäytymiselle



• huolimattomuus

• häiriköinti

• vetäytyminen 

• tehtävät ei valmistu 

• poissaolot

• kiinnostuksen puute 

• hitaus/hätäisyys

Nämä ilmenevät opinnoissa



• Laiska

• Ei keskity

• Ei kuuntele

• Tyhmä

• Lahjaton

• Huolimaton

• Epäsosiaalinen

• Motivoitumaton

• Häirikkö

Opettaja voi sen tulkita



• Elämänhallinnan

• Sosiaalisten suhteiden ja

• Mielenterveyden pulmat

Opintojen keskeytyminen



• Kun opiskelijan tilanteesta herää huoli, ota yhteys tukihenkilöstöön

• Opiskelijalla voi olla samanaikaisesti monia oppimiseen ja opiskeluun 

vaikuttavia vaikeuksia.

Muistathan!



• Mukauttaa voi ainoastaan perustutkinnoissa, ei AT eikä EAT

• Tutkinnonosista ja YTO -osa-alueita ei tarvitse mukauttaa kaikkea, 

vaan mukautus tehdään vain välttämättömiltä osin

• Jokainen tutkinnonosa tai YTO -osa-alue mukautetaan erikseen, 

ei ole mitään yleismukautusta

• Ohje: mukautettujen arviointikriteerien kirjaamispaikaan

• -Laatukäsikirja - WILMA ohjeet - Arvioinnin mukauttaminen ja 

arvioinnista poikkeaminen

MUKAUTUS



• Mukauttaa voi: ammatillinen tutkinnon osa, yhteisen tutkinnon 

osan osa-alue (ei yksittäisiä opintoja/kursseja)

• Mukauttaa ei voi myöskään silloin kun se on kielletty Tutkinnon 

perusteissa. 

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa 

ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää 

lääkematematiikkaa eikä potilas- ja 

asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja 

osaamistavoitteita eikä niiden arviointia. Sama koskee myös 

ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poikkeamista.

Mukautus



• Opettaja tai KOSO-jakson ohjaaja: Jos opiskelija, jolla on päätös 

erityisestätuesta, ei pedagogisista järjestelyistä ja tuesta huolimatta pysty 

saavuttamaan T-1 tason ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita, 

osaamisen arviointia voidaan mukauttaa. Tämä vaihe tapahtuu YTO-

opintojen aikana ennen koetta tai KOSO-jaksolla ennen näyttöä.

• Opettaja tai erityisopettaja: Keskustele opiskelijan sekä alaikäisen 

opiskelijan huoltajan kanssa mukauttamisen tarpeesta, mahdollisuudesta 

ja vaikutuksista.

• Näytön arvioija apunaan erityisopettaja: Laadi mukautetut arviointikriteerit 

ammattitaitovaatimuksittain tai osaamistavoitteittain.

Valmistelu



• Erityisopettaja: Laatii mukautusesityksen perusteluineen, kuulee asiassa 

opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa (kirjallinen suostumus). 

• Vastuu opettaja: kirjaa HOKSiin tarvittavat toimet

• Näytön arvioija/opettaja: varmista opiskelijan näyttö valmiudet ja osaamisen taso 

ja millä tavalla opiskelija osoittaa osaamisisensa huomioiden osaamisen 

arvioinnin mukauttaminen.

• Näytön arvioija/opettaja: perehdyttää arvioivan työelämäedustajan opiskelijan 

yksilöllisiin mukautettuihin arviointikriteereihin. Huolehdi, että opiskelija saa 

tarvitsemansa ohjauksen ja tuen näyttöön.

• Näytön arvioija/opettaja: järjestä opiskelijan osaamisen arviointi ja näyttö 

mukautettujen arviointikriteerien perusteella sekä soveltuvilla tavoilla

Toimeenpano



• Näytön arvioija/opettaja: sovi ja järjestä arviointi keskustelu. Tee arviointipäätös yhdessä 

työelämän arvioijan kanssa ja perustele se. 

• Sitten asia josta ei ole ihan selkeätä visiota: Laadi sanallinen kuvaus opiskelijan 

osaamisesta. Tätä asiaa voi kysyä koulutuspäälliköltä, koska jos opiskelija ei ole 

saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita, niin 

opiskelija ei saa tutkintotodistusta, vaan todistuksen osaamisesta. Lisäksi omasta 

mielestäni tähän tarvitaan koulutus, että sanallinen kuvaus on oikeanlainen ja -laajuinen.

• Erityisopettaja: kirjaa yksilölliset arviointikriteerit Wilmaan; tarkistaa arviointilomakkeen 

mukautusmerkit 

• Näytön arvioija/opettaja: vie arvosanan Wilmaan, kun kyseisen tutkinnon osan tai YTO-

opinnon osa-alueen väri on violetti.

Arviointi



• Näytön arvioija/opettaja: ilmoittaa erityisopettajalle, että opiskelijan 

osaaminen yltää tasolle T1 tai enemmän

• Erityisopettaja: Laatii mukautuksen purkuesityksen 

koulutuspäällikölle, kuulee asiassa opiskelijaa ja alaikäisen 

opiskelijan huoltajaa (kirjallinen suostumus).

• Näytön arvioija/opettaja: vie arvosanan Wilmaan

Jos T1-arviointi



• Tyydyttävä T1: opiskelija osaa pääsääntöisesti itsenäisesti

• Kiitettävä K5 M: opiskelija työskentelee ohjattuna

• Hyvä H3 M: Opiskelija työskentelee tutuissa tehtävissä tuettuna

• Tyydyttävä T1 M: Opiskelija työskentelee yksilöllisissä tehtävissä 

jatkuvasti avustettuna

Ohjeellinen tasokuvaus



• Osaamisen arviointi T1

• ·  ymmärtää suppeiden omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien tekstien ja 

viestien sisällön

• ·  kertoo suullisesti ja kirjallisesti lyhyesti itsestään ja tutuista asioista omassa 

työssään ja selviytyy tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista

• Esimerkki Mukautettu arviointi

• K5 M: Käyttää ohjattuna toista kotimaista kieltä työhön liittyvissä 

vuorovaikutustilanteissa

• H3 M: Käyttää tuettuna toista kotimaista kieltä yksilöllisissä ja tutuissa työhön 

liittyvissä vuorovaikutustilanteissa

• T1 M: Käyttää opastettuna ja avustettuna toista kotimaista kieltä tutuissa tilanteista

Viestintä ja vuorovaikutus toisella 
kotimaisella kielellä, ruotsi



Opiskelija osaa

• käyttää vierasta kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

• hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä

• toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

Osaamisen arviointi

• Opiskelija käyttää vierasta kieltä erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla 
kielellä



• selviytyy yleensä vuorovaikutustilanteissa kieltä käyttäen ja 

osoittaa ymmärtävänsä yksinkertaista, hidastempoista puhetta

• kertoo itsestään ja tehtävistään vastaamalla hänelle esitettyihin 

kysymyksiin ennakoitavissa olevissa ja tutuissa tilanteissa

• tuottaa vuorovaikutuksessa tarvittavia lyhyitä viestejä ja tekstejä

• tulkitsee oikein toimintaansa koskevaa tavallista sanastoa, 

viestejä ja ohjeita

• pyrkii arvioimaan ja kehittämään kielitaitoaan

T1



• M) 5 kiitettävä: opiskelija työskentelee ohjattuna

• M) 3 Hyvä: opiskelija työskentelee yksilöllisissä tehtävissä 

tuettuna

• M) 1 Tyydyttävä: opiskelija työskentelee yksilöllisissä tehtävissä 

jatkuvasti avustettuna

Mukautetut tavoitteet



• Opettajalla tärkeää olla tieto ohjattavan opiskelijan erityisen tuen tarpeista

• Opettajan tulisi keskustella ajoissa opiskelijan kanssa asiasta

• Olisi hyvä opettajan tutustua rauhassa opiskelijan kanssa jakson tavoitteisiin 

ja arviointikriteereihin

• On tärkeää miettiä ajoissa opiskelijan tavoitteisiin ja kykyihin sopivaa 

työpaikkaa yhdessä

• Opiskelija saattaa tarvita apua hänelle sopivan työpaikan hakemisessa ja 

sopimisessa sekä käytännön asioissa

Erityisen tuen opiskelijan ohjaaminen 
työelämäjaksolle



• Erityisen tuen tavoitteena on saada opiskelijan valmiudet ja vahvuudet 

käyttöön: löytää mahdollisuuksia ja vahvuuksia, tukea opiskelijan uskoa 

omaan pystyvyyteensä. 

• Kannustus tärkeää

• On pohdittava yksilöllisiä ratkaisuja työelämässä oppimiseen opiskelijan 

valmiuksien mukaisesti, kuitenkin niin että tutkinnonosan tavoitteet 

toteutuvat

• Ohjauskeskustelut ja yhteydenpito usein huomattavan tärkeää erityisen 

tuen opiskelijalle 



• Usein erityisen tuen opiskelija vaatii enemmän myös opettajan ohjausresurssia 

työelämäjaksolle

• Viestittelyt, soitot ja ohjauskäynnit tärkeässä roolissa

• Keskeyttämisriski näkyy usein jo jakson alussa mm. poissaoloina sekä 

myöhästelynä 

• Ohjauskeskustelut alkuvaiheessa saattaa vähentää keskeyttämisen riskiä



• Opettaja voi keskustella erityisopettajan ja/tai vastuuopettajan sekä yhdessä 
opiskelijan kanssa, mitä saadaan kertoa työpaikkaohjaajalle opiskelijan 
ohjauksen ja tuen tarpeista.

• Opiskelijaa kannustettava itse myös kertomaan erityisen tuen tarpeistaan 
työpaikkaohjaajalleen

• Opiskelijat tarvitsevat ohjausta siihen, miten kertoa työpaikalla tuen tarpeestaan 
ja siitä, miten he oppivat parhaiten työtehtäviä. Työpaikkoja voi helpottaa tieto 
siitä, että vaikka ”erityinen tuki” kuulostaa vaativalta, opiskelijaa voivat auttaa 
pienetkin käytännön toimet.

• Opettajan hyvä olla aktiivisessa kontaktissa työpaikkaan jo melko jakson alussa 
(ellei jo ennen jaksoa)

Erityisen tuen opiskelijan ohjaaminen 
työelämäjaksolla



• Opiskelijan ohjauskäynneillä hyvä kerrata onnistumiset aivan yhtälailla kuin 

haasteet

• Ajoissa käytävä läpi mahdollinen näyttöön ohjaus sekä kerrattava kriteerit

• Ajoissa informoitava opiskelijaa (huoltajaa) ja ohjaavaa mahdollisesta 

mukauttamisesta ja mukautetuista kriteereistä, sillä päätös 

mukauttamisesta tehtävä ennen näytönarviointia

• Jokainen opiskelija ansaitsee kehuja ja myös positiivista kannustusta, siksi 

arviointi- ja palautekeskustelu on tärkeä satsaus. 

• Opettajan on tärkeä muistaa, että osalle opiskelijoista T1-tavoite on hieno 

saavutus!



https://www.eoliitto.fi/

https://lukihero.fi/

Erja Sandberg:

ADHD ja oppimisen tuki

Hyviä Linkkejä ja 
vinkkejä

https://www.eoliitto.fi/
https://lukihero.fi/


Kiitos!


