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Validia Ammattiopisto
• Järjestämme ammatillisena erityisopetuksena
– koulutusta ammatillisiin perustutkintoihin
– valmentavaa koulutusta (Valma ja Telma)

• Opiskelijoita on n. 600 ja henkilöstöä n. 280
• Lakisääteinen tehtävämme on myös
ammatillisen erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus ja tukitehtävät

Erityisopetuksen asiantuntijapalvelut

Sisältö
• Asiakaslähtöisyys ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa
koulutuksessa
• Erityinen opiskelija
• Yksilölliset opintopolut ja erityisopetus

• Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi
ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi.
• Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja
yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja
päällekkäisyyksiä.
Tammilehto, Mika 2016
•

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien
toimeenpanemiseksi

YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT
(asiakaslähtöisyys – osaamisperusteisuus)
Miksi?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mahdollistaa omien
tavoitteiden ja uratoiveiden
toteutumisen
Mahdollistaa tutkinnon
suorittamisen
Lyhentää opiskeluaikaa
Ehkäisee opintojen
keskeytymistä
Tukee motivaatiota
Tukee työllistymistä
Tukee hyvinvointia
Tarjoaa vaihtoehtoisen
polun, jos ns peruspolku ei
sovellu
(Mahdollistaa alueellisten
työelämän tarpeiden
huomioimisen)

Kenelle?
Kun opiskelijalla on
• aiempia opintoja ja/ tai työkokemusta osaamisen huomiointi
• omia ura-, koulutus- ja työllistymistavoitteita
• vahvuuksia, lahjakkuuksia, kiinnostuksen
kohteita ja harrastuksia
• yksilöllinen oppimistyyli ja -valmiudet
• tuen tarvetta - erityistä tukea tarvitsevat
opiskelijat (taustalla esim. oppimisvaikeudet,
psyykkiset, sosiaaliset tai fyysiset syyt)
• maahanmuuttaja: kieleen ja kulttuuriin liittyviä
haasteita ja voimavaroja
• elämäntilanteisiin liittyviä voimavaroja ja
haasteita
• jne

KAIKILLE OPISKELIJOILLE!

Tutkinto, koulutus ja
tutkinnon osat
Tavoitteeni?

Toteutustapa

Haaveeni?

Oppimisympäristö
Elämäntilanteeni?

Vahvuuteni?

Opiskelujärjestelyt
Aika

Oppimis- ja
opiskeluvalmiuteni
ja –tapani?

Haasteeni,
tuen tarpeeni?

Aiempi
osaamiseni

Kokemukseni
ohjauksesta ja
opetuksesta

Ohjaus
Opetusmenetelmät
Materiaalit
Oppimisen ja osaamisen
arviointi
Opiskeluhuollon ja muut
palvelut ja tukitoimet

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS (Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma)
Opetussuunnitelma tulee laatia siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen osaamisen hankkimiseen ja
osoittamiseen L 630/1998 14§

Erityinen opiskelija – erityistä tukea
tarvitseva opiskelija?

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPPIJAT
AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA
Erityiset oppimisvaikeudet
• Lukivaikeudet
• Matematiikan erityisvaikeudet
• Motoriset erityisvaikeudet
• Hahmotusvaikeudet
• SLI (ent Dysfasia)
• Muistin ongelmat
Neuropsykiatriset vaikeudet
• Keskittymisen, tarkkaavaisuuden ja
toiminnan ohjauksen ongelmat
• Autismin kirjo, Tourette
Laaja-alaiset oppimisvaikeudet, viivästynyt
kehitys
Elämänhallintaan ja psykososiaaliseen
hyvinvointiin liittyvät vaikeudet
• Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen ongelmat
• Mielenterveysongelmat
• Päihdeongelmat
OPISKELIJOISTA
• OSA
Elämäntilanteeseen
liittyvät ongelmat
• Arjen taitojen pulmat
Vammaisuus
• Kuulo-, näkö- ja liikuntavammat
• Kehitysvammaisuus
Sairaus

Vahvuudet, voimavarat, tavoitteet

OPISKELU
OPPIMINEN
(opiskeluvalmiudet,
motivaatio, opiskelu- ja
työkyky, opintomenestys
ym.)

Tuen tarpeet

Tilapäinen tai pienempi tuki
Säännöllinen tai pitkäaikainen
erityinen tuki = erityinen tuki,
erityisopetus, taustalla oppimisvaikeus,
vamma, sairaus tai muu syy ( L630/1998 19 §)

ERITYISOPETUS - kenelle ja miksi
1.8.2015 lähtien L 630/ 19 a §
Oppimisvaikeuksien,
vamman,
sairauden tai
muun syyn vuoksi
pitkäaikaista tai säännöllistä
erityistä oppimisen ja opiskelun tukea
tarvitsevien opiskelijoiden

opetus annetaan erityisopetuksena.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä 2014
(Opetushallitus)

Perusopetus
• Erityinen tuki: oppilasta 7,2 %.
• Alueellinen vaihtelu: suurimmat Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä.
• Tehostettu ja erityinen tuki yhteensä 14,6 % oppilasta.
Ammatillinen koulutus, erityisopetus
• 16,5 % ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista (kasvanut)
• kaikista tutkinnon suorittaneista 6,1 % (sisältä aikuiskoulutuksen,
lisäkoulutuksen ym)
•
•

80 % opiskeli samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa (kasvanut)
20 % erityisopetusryhmässä.

ERITYISOPETUS
- mitä ja miksi 1.8.2015 lähtien L 630/ 19 §
Erityisopetuksella tarkoitetaan opiskelijan
• henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa
• suunnitelmallista pedagogista tukea sekä
• erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.
Erityisopetuksen tavoitteena on, että opiskelija voi saavuttaa
tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset
ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

Erityisopetus on erityispedagogiikkaa!
- Yksilöllisiä erityisiä pedagogisia ratkaisuja
Yksilölliset opiskelijahuollon ja muut palvelut opiskeluhuoltoa

ERITYISOPETUS, mukauttaminen
(L 630/ 19 a §)

Mitä mukauttaminen
tarkoittaa
käytännössä?

•

Erityisopetuksessa voidaan kuitenkin poiketa tutkinnon perusteista
mukauttamalla ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita sekä
osaamisen arviointia siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset
tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. L 25 §
(3.10.2014/787)

•

Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä opiskelijan henkilökohtaisiin
tavoitteisiin. (20.3.2015/246)

•
•

Opiskelijan osaaminen arvioidaan lisäksi sanallisesti
Tieto mukauttamisesta on merkittävä opiskelijalle annettavaan todistukseen.
A 10 § (26.3.2015/329)

•

Opetushallitus voi tutkinnon perusteissa määrätä, miltä osin ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista ei voida poiketa mukauttamisen
perusteella.

Erityisopetuksesta päättäminen
(L 630/ 20 §)

• Koulutuksen järjestäjä
– päättää opiskelijan opetuksen järjestämisestä
erityisopetuksena sekä mukauttamisesta.
– laatii erityisopetuksen toteuttamiseksi opiskelijalle
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa.

• Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa
tulee kuulla ennen edellä mainituista asioista päättämistä
ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan
suunnitelman vahvistamista.

AMMATILLINEN ERITYISOPETUS

ERITYISEN TUEN PROSESSI
Oppiminen
Ammatillinen kasvu
Henkilökohtainen kasvu
Kuntoutuminen

Opiskelijavalinta
Nivelvaihe
2. Asteelle
Yhteistyö
Tiedonsiirto

Tuen tarpeen,
vahvuuksien ja -valmiuksien tunnistaminen, tavoitteiden ja
tuen suunnittelu
Päätös
erityisopetuksesta
Kuuleminen

Osaamisen hankkiminen ja arviointi:
Yksilöllinen opintopolku
Pedagoginen tuki ja erityiset
opiskelu- ja opetusjärjestelyt
Mukauttaminen ja mukautuspäätös
Opintososiaaliset edut
Muut palvelu- ja tukitoimet
Seuranta ja arviointi
Todistukset

Työllistyminen
Jatko-opinnot
Hyvä elämä

Tutkinto
Nivelvaiheyhteistyö,
Jatkosuunnitelma
Työllistymisen
tuki

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS (Reformi: henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma)
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS
Moniammatillinen yhteistyö (opettajat, erva, opo, opiskeluhuolto, työpaikkaohjaajat, muut),
työnjako ja vastuut, tiedonsiirto ja tietosuoja
Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma

Tuki ja erityinen tuki nivelvaiheessa toiselle asteelle
- ohjausta, tiedottamista ja tiedonsiirtoa

HOJKS JA HOPS

Suunnitelmallinen
pedagoginen tuki

HOJKS = henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma
•
•
•
•
•
•

•
•

tiedot suoritettavasta tutkinnosta tai
koulutuksesta
päätös opetuksen järjestämisestä
erityisopetuksena,
millä perusteella opetus annetaan
erityisopetuksena
koulutuksen suoritusaika
päätös mukauttamisesta
opiskelijan henkilökohtainen
opiskelusuunnitelma
opintososiaaliset edut
opetuksessa tai sen yhteydessä
(38§)
muut henkilökohtaiset palvelu- ja
tukitoimet

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta
peruskoulutuksesta 8 § (26.3.2015/329)

HOPS = henkilökohtainen
opiskelusuunnitelma
•

tiedot erityisopetuksen järjestämiseen
liittyvästä pedagogisesta tuesta sekä
erityisistä opetus- ja
opiskelujärjestelyistä
• miten tutkinnon osien
ammattitaitovaatimuksia tai
osaamistavoitteita taikka osaamisen
arviointia on mukautettu
• osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen
• yksilölliset valinnat ja yksilöllinen
opintopolku
• oppimisympäristöt
• oppimisen arviointi ja opiskelun
etenemisen seuranta
• työssäoppimisen ajat ja paikat
• ammattiosaamisen näytöt
• opiskelijan tavoitteet ja uraohjaus
Toimeenpano-opas 2015
OPISKELIJA PÄÄHENKILÖNÄ,
OPISKELIJALÄHTÖISYYS

ERITYISET OPISKELU- JA
OPETUSJÄRJESTELYT MM.
•

•
•

opiskelijan henkilökohtaisiin
tarpeisiin vastaavat opetus- ja
opiskelujärjestelyt;
– aikajärjestelyt
– oppimis- ja työympäristöt
– yksilö- ja ryhmämuodot,
– opetusmenetelmät ja
– opiskelumateriaalit sekä
– apuvälineiden ja
– teknologisten ratkaisujen
hyödyntäminen
yhteisöllinen tuki
vuorovaikutustilanteiden
suunnittelu ja hallinta

•

•

•
•

henkilökohtaisten valmiuksien
pohjalta laaditut henkilökohtaiset
(tarvittaessa mukautetut)
tavoitteet
henkilökohtaiset oppimisen ja
osaamisen arviointimenetelmät
ja –järjestelyt
henkilökohtainen oppimisen
ohjaus ja tuki
jatko-ohjaus ja
siirtymäsuunnittelu
työllistyvyyden vahvistamiseksi

osallisuuden tukeminen, kokonaisvaltaisuus,
suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus,
tuki opintojen eri vaiheissa,
pohjana opiskelijan yksilölliset tuen tarpeet, kyvyt ja vahvuudet

Nivelvaihe työhän tai jatko-opintoihin ja itsenäiseen
elämään
Ammatillinen koulutus

Työelämä, yritykset
Työllistymisen tukipalvelut
Jatko-opinnot: ammattikorkeakoulu,
at, eat, muu
Muut palvelut ja tukimuodot

Yhteistyö

Työelämävalmiudet,

jatkoopintovalmiudet

Työpaikan etsimistä
hankintaa
Tukipalveluiden
saatavuus

Työn/ opintojen
aloittaminen

Yksilökohtainen
opiskeluhuolto

Erityisopetus

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

Opetus ja ohjaus – yksilölliset
opintopolut, yksilöllinen osaamisen
hankkiminen ja osoittaminen, hops, tuki ja
ohjaus

Opiskelijan tuen tarve kasvaa

Opiskelijan tuki

”Jos haluat kulkea nopeasti, kävele yksin.
Jos haluat päästä pitkälle, kulje yhdessä toisten kanssa.”
Afrikkalainen sananlasku

Lähteitä
Arvioinnin opas - Ammatillinen peruskoulutus, Näyttötutkinnot. (2015) Opetushallituksen
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(pdf)
Miettinen, K. 2015 Erityisopetuksen käsikirja. Opetushallitus.
http://www.oph.fi/julkaisut/2015/erityisopetuksen_kasikirja
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