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Turun ammatti-instituutti   HOJKS- toimintaohje 
Ammatillinen koulutus    
 

Erityisen tuen käsitteet Turun ammatti-instituutissa 
hyväksytty toiminnanohjausryhmässä 17.3.2016 
 
 
Joillekin koulutuksen järjestäjille on annettu erityiseksi koulutustehtäväksi erityisopetuksen jär-
jestäminen. Turun ammatti-instituutilla tällaista erityistä koulutustehtävää ei ole. Erityistä tukea 
pitää kuitenkin antaa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti kaikkien koulutuksen järjestäjien ja näin 
toimii myös Turun ammatti-instituutti.  
 
Opiskelijakohtaisia suunnitelmia ovat henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS (L 630/1998, 
29 a §) ja oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai sään-
nöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevalle opiskelijalle HOPSin lisäksi laadittava 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS (L 630/1998, 20 §). Eri-
tyistä tukea on HOJKSiin kirjattujen yksilöllisten tukitoimenpiteiden toteuttaminen. 
 
Ryhmänohjaajan virkavelvollisuuksiin kuuluu opintojen alussa laatia kaikille omille opiskelijoil-
leen HOPS yhdessä opiskelijan kanssa. HOPSin laadinta on osa opinto-ohjausta ja siinä hah-
motellaan opiskelijan opiskelupolku mahdollisimman pitkälle. HOPS keskustelu käydään ja 
HOPSia täydennetään tarpeen mukaan, vähintään joka lukuvuosi. Hyvin toteutettuna HOPS-
työskentely vähentää erityisen tuen tarvetta.  Nykyiset tutkinnon perusteet tarjoavat runsaasti 
mahdollisuuksia opiskelijalle soveltuvien tutkinnon osien, opintojen ja oppimismenetelmien va-
lintaan 
 
Koulutuspäällikkö tekee opettajan/opinto-ohjaajan esityksen perusteella hallinnollisen päätök-
sen opiskelijan HOJKSin laadinnasta.  HOJKSia tukitoimia määritettäessä on opiskelijaa ja ala-
ikäisen opiskelijan huoltajaa kuultava. Tämä on ryhmänohjaajan tehtävä.  
HOPS ja HOJKS kulkevat koko koulutuksen ajan käsi kädessä ja täydentävät toisiaan ja eri-
tyistä tukea käytetään tarvittavissa kohdissa osana opiskelijan opetusta ja ohjausta. Koulutus-
päällikön päätöksellä koulutusyksikössä voi olla nimettynä erityisestä tuesta vastaava opet-
taja (ERVA), joka vastaa koulutusyksikön HOJKSien laadinnasta, päivittämisestä ja tukitoimien 
toteutumisen seurannasta. 
 
HOJKS-opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti integroituina tavallisiin ryhmiin. Pienryhmä on 
opetuksen pedagogista järjestämistä kuvaava termi.  Normaali opiskeluryhmä voidaan tar-
peen ja rahatilanteen mukaan jakaa pienemmäksi oppimistyylien perusteella tai käytännön toi-
menpiteiden harjoittelun ajaksi (esim. sote-alan laboraatio-opetus) 
 
 TAI:n Laaja-alainen erityisopettaja on palvelualuejohtajan nimeämä henkilö, joka ohjaa eri 
koulutusalojen opettajia opiskelijan HOJKSin laadinnassa ja auttaa tukitoimenpiteiden toteutta-
misessa.  
 
Tukiopetus on koulutuspäällikön luvalla sairauden tai muun syyn takia lyhytaikaista lisätukea 
tarvitsevalle opiskelijalle pienryhmässä tai yksilöllisesti annettavaa lisäopetusta.  
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ERITYISEN TUEN PROSESSI TURUN AMMATTI-INSTITUUTISSA  
 
 
Huomaa! HOJKS lomakkeet näkyvät reaaliajassa huoltajilla ja opiskelijalla.  
 
Päätös HOJKSin laatimisesta  
 
Ryhmänohjaaja selvittää, onko opiskelijalle tarve laatia HOJKS  ja esittää havaitsemansa tarpeet  opinto-
ohjaaajalle tai koulutuspäällikölle.  
Nimi, ryhmä, ja peruste, miksi erityistä tukea tarvittaisiin. 
 
Lisätietoja HOJKsin  perusteista Erityisopetuksen käsikirjasta. 
 
Teho- ryhmä  (koulutuspäällikkö, opo ja opintosihteeri) käsittelee HOJKS - esitykset ennen 20.9 lasken-
tapäivää.  Koulutuspäällikkö tekee  päätöksen  kenelle laaditaan HOJKS ja opintosihteeri  kirjaa Primuk-
seen seuraavat tiedot:  
 
HOJKS tehty ”ruksi”  
Opiskelijan tavoite koulutuksessa  
Erityisopetuksen peruste + lisätieto, jos syy on ” muu syy 12”.  
Erityisoppilaan opetusryhmä  
Jos erityisopetuksen perusteita on useita, kirjataan pääsyy kohtaan ”erityisopetuksen peruste” ja muut 
perusteet kohtaan lisätietoja. 
 

Uusien HOJKSien ( Wilman HOJKS-tukitoimet) laadinta on aloitettava ennen laskentapäivää, 
tiedot on oltava ajan tasalla 20.9.  -  ainakin on merkittävä erityisopetuksen peruste ja HOJKSin 
päättymispäivä ( =oletus kuluvan lukuvuoden päättymispäivä), tilastoinnin takia! 
 
 
SiirtoHOJKS 
 
Opinto-ohjaaja pyytää opiskelijan entisestä koulusta siirto HOJKsin, jos opiskelija ja /tai huoltaja on anta-
nut siirtoon luvan. Opinto-ohjaaja säilyttää siirto HOJKSit ja merkitsee Primukseen ”täpän” siirtoHOJKS. 
 
 
Ryhmänohjaaja (tai Erva ja ryhmänohjaaja yhdessä, jos niin on koulutusyksikössä sovittu) täyttää 
HOJKS tukitoimet Wilma- lomakkeen  
 
 
HOJKS - päätöksen jälkeen ryhmänohjaaja laatii opiskelijan kanssa HOJKS -tukitoimet lomakkeen. 
Opiskelijan HOJKS kuuluu osana opiskelijan HOPSiin. Alaikäisen opiskelijan huoltajaa informoidaan asi-
asta, mutta huoltajan suostumusta HOJKSin laatimiseen ei vaadita. HOJKS tukitoimet lomaketta ei tar-
vitse allekirjoittaa. 
 
HOJKSiin kirjataan vain opiskeluun ja sen tukemiseen liittyvät terveydelliset asiat, tavoitteet, suunnitel-
mat ja seuranta, joilla on käyttöarvoa opettajille ja opiskelijalle. Opiskelijan henkilökohtaiset sairaskerto-
mukset, perhesuhteet, taloudelliset ym. salassa pidettävät asiat, jotka eivät liity suoranaisesti opintoihin 
ja koulun toimintaan, eivät kuulu tähän asiakirjaan. Lomake näkyy opiskelijalle ja alaikäisen vanhem-
mille. HOJKSiin kirjataan myös mukautukset. 
 
 
 
Wilma ohje:  
 
Opiskelijalle laaditaan HOJKS Wilmassa lukuvuodeksi kerrallaan (HOJKS päättymispäivä on 31.5.xxxx). 
Jos opiskelija on toisen tai kolmannen vuoden opiskelija ja hänelle oli jo edellisenä opintovuonna laadittu 
HOJKS, tilanne tarkistetaan syksyllä ennen 20.9. ja tarvittaessa vanha HOJKS kopoidaan ja muutetaan 
Lukuvuosi, Asiakirjan laatimispäivä ja HOJKS päättymispäivä kuluvalle lukuvuodelle. Tehdään myös 
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muut lisäykset ja muutokset. Jos HOJKSia ei enää tarvita, asiasta tiedotetaan opintosihteeriä ja tarkiste-
taan, että HOJKS-asiakirjassa päättymisäivä on edellisen lukuvuoden keväällä. 
 
 
Valitse ryhmä ja opiskelija 
Valitse ”tuki –välilehti” 
Valitse Lisää uusi ”HOJKS tukitoimet” lomake. 
 
Täytä lomake. 
 
 

 
 
 
Asiakirjalaji on aina HOJKS 
 
Vastuuopettaja. Voit lisätä vastuuopettajia (lisää rivi ja valitse uusi vastuuopettaja listasta). Lisää kaikki 
opettajat, joiden on tarpeellista päästä näkemään opiskelijan HOJKS tukitoimet lomake.  
 
ÄLÄ POISTA (piilotettu muilta) RUKSIA, KOSKA ASIAKIRJA SISÄLTÄÄ LUOTAMUKSELLISTA TIE-
TOA. 
Täytetty lomake näkyy vain ja ainoastaan niille henkilöille, jotka ovat vastuuopettajalistassa. HOJKS nä-
kyy myös opiskelijalle ja huoltajalle, kun on täytetty kenttä Julkaisupäivä huoltajille. 
 
Erityisopetuksen peruste lisätietoineen  
Eritysopetuksen perusteena oleva koodi 01-12 ja muutamalla sanalla mikä on oppimisen vaikeus ja ha-
vainnot siitä sekä hyviksi havaituista tukitoimista Tässä annetut tiedot auttavat muita opettajia.  Liite 1 
 
Laatimispäivä ja päättymispäivä merkitään. Päättymispäiväksi merkitään aina kuluvan lukuvuoden vii-
meinen koulupäivä. Jos opiskelijan erityisen tuen tarve päättyy, ryhmänohjaaja korjaa HOJKS tukitoimet 
lomakkeelle uuden päättymispäivän.  
 
HOJKSin voimassaolon perusteella opintosihteeri täyttää tilastointia varten laskentapäivän tiedot (Erityi-
sen tuen tarve 20.9. ja 20.1.) TÄRKEÄ! 
 
HOJKSin julkaisupäivä opiskelijalla ja huoltajalle merkitään (yleensä sama kuin laatimispäivä). 
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Suunnitellut ja toteutuneet tukitoimet yhteisissä- ja ammatillisissatutkinnon osissa, työssäoppimisessa ja 
näytöissä 

 opinnon nimi, suunnitellut tukitoimet opiskelijan opintojen edistämiseksi. Tekstin perään opettajan 
nimikirjaimet ja päiväys. 

 toteutuneet tukitoimet, opettajan nimikirjaimet ja päiväys. 
 
Muut tukitoimet ja lisätiedot 

 tukitoimet jotka eivät liity suoraan opetuksen tukemiseen 
 muut tarpeelliset lisätiedot, esim. tulkki, tukihenkilö 

 
Opettajan arvio opiskelijan osaamisen tasosta ja opiskelun edellytyksistä 

 kohtaan voi kirjata esim. äidinkielen ja matematiikan opintojen suoritustason muutokset (vrt. 
vanha ruudukko) 

 henkilökohtaiset vahvuudet (esim. motivaatio, aiemmat opinnot, harrastukset, työkokemus)  
 
Muut asiakirjat 

 siirto HOJKSin tietoja yms. 
 
HOJKS tukitoimet lomakkeen päivittäminen 
 
Ryhmänohjaaja sekä vastuuopettajat huolehtivat HOJKS tukitoimet lomakkeen päivittämisestä. Myös 
päivittäjä ja päivityspäivämäärä on täytettävä aina, kun HOJKSia päivitetään. 
Ryhmänohjaaja vastaa merkinnästä, että erityinen tuki päättyy eli merkitsee uuden päättymispäivän. 
HOJKS tukitoimet lomaketta ei kopioida kesken lukuvuoden, vaan päivitykset tehdään koko lukuvuoden 
ajan samalle lomakkeelle. 
Kun opiskelija siirtyy seuraavalla luokalle, hänelle laaditaan uusi HOJKS tukitoimet lomake kopioimalla 
vanha lomake. 
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LIITE 1: 
 

Ohjeita HOJKS- tukitoimia lomakkeen täyttämiseen 

Lisää tuen tarpeen perusteena oleva luokittelun numero 01-12 sille varattuun kohtaan ja kuvaa 
oppimisen vaikeutta muutamalla sanalla.( Esim. keskittyminen vaikeaa, lukeminen hidasta, työ-
ohjeiden ymmärtäminen vaikeaa). Kohtaan on hyvä lisätä vaikka myöhemminkin hyväksi havait-
tuja tukitoimia, koska ne ovat avuksi muille opettajille.  

 

Erityisen tuen tarve luokitellaan jokaisen opiskelijan kohdalla seuraavan taulukon mukaan. Luokittelun perustana 
käytetään ensisijaista erityisopetuksen tarpeeseen eniten vaikuttavaa vaikeutta tai vammaa.  

Tiettyjen vaikeuksien kohdalla luokitukseen vaaditaan diagnoosi. Muut taulukkoon luokitellut vaikeudet ovat opetta-
jan harkinnan mukaan käytettävissä. 

 

01 Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (opiskelijat, joilla on diagnosoituja 
hahmottamiseen, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen liittyviä vaikeuksia kuten ADHD) 

 
02 kielelliset vaikeudet (opiskelijat, joilla vaikeita lukemiseen, kirjoittamiseen ja puhumiseen liittyviä 

vaikeuksia kuten vaikea lukiongelma, dysfasia tai dysleksia) 
 
03 vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (opiskelijat, joilla on käyttäytymiseen liittyviä ongel-

mia kuten sosiaalista sopeutumattomuutta, poissaoloja  tai muuten koulunkäyntiin sopimatonta 
käyttäytymistä) 

 
04 lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijat, joilla on laajoja oppimisvaikeuksia, mutta ei kuiten-

kaan kohdan 5 mukaista vaikeaa kehityksen viivästymää) 
 
05 vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma (opiskelijat, jotka ovat 

saaneet peruskoulussa opetusta toiminta-alueittain ja jotka yleensä tarvitsevat runsaasti henkilö-
kohtaista avustusta päivittäisissä toiminnoissa) 

 
06 psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat) 
 
07 fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma, diabetes, epilepsia, syöpä) 
 
08 autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 
 
09 liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus (tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oireyhtymä, lyhyt-

kasvuisuus) 
 
10 kuulovamma 
 
11 näkövamma 
 
12 muu syy, joka edellyttää erityisopetusta( esim. aiempi huono koulumenestys, opiskelun epä-

säännöllisyys, opiskeluvaikeudet, päihdeongelmat, keskittymisongelmat, sosiaaliset vaikeudet,  
alhainen motivaatio) 
Kun valitset kohdan 12 muu syy, perustele valintasi lyhyesti. Mistä oppimisen vaikeus mie-
lestäsi johtuu. Joitakin esimerkkejä näet kohdassa kaksitoista. 
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