
Erityinen tuki = opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, 

tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuva suunnitelmallinen 

pedagoginen tuki ja erityiset opetus- ja 

opiskelujärjestelyt

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen niin ammatillisissa 

perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa kuin 

erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa 

koulutuksessa.

ERITYISEN TUEN MALLI



• Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän 

oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun 

syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä 

tukea saavuttaakseen tutkinnon tai koulutuksen 

perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai 

osaamistavoitteet. 

• Mikäli opiskelija on vain tilapäisesti tuen tai 

ohjauksen tarpeessa, ei tätä toimintaa katsota 

erityiseksi tueksi.
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Tavoitteet

Tutkinnon perusteet

Opiskeluvalmiudet

Osaamisen 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen

Nivelvaiheen siirtotiedot

Lausunnot tms. 
dokumentit

Puuttuvan osaamisen 
hankkimisen 
suunnitelma

Erityinen tuki
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Puuttuvan osaamisen 
hankkimisen ohjaus

Perustukitoimet 
(ammattiala ja 
Opiskelijapalvelut)

Opiskeluvalmiuksia 
tukevat opinnot, 
perustaitovalmennukset

Palautetta opiskelijalle 
kehittymisestä

Erityinen tuki

Opintojen ohjaus ja 
opintoneuvonta

Oppilaitospsykologi (pt)

Kuraattori (pt)

Erityisopettaja
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Näyttöjen suunnittelu ja 
järjestäminen

Näyttöympäristöt

Henkilökohtaistaminen

Näytössä osoitetun 
osaamisen 
täydentäminen

Erityinen tuki

Mahdollista tarvittaessa 
osaamisen arvioinnin 
mukauttaminen ja 
yksilöllinen osaamisen 
arviointi J
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OPISKELIJAN POLKU TAKKissa



Tuen tarpeen havaitseminen

Nivelvaiheen siirtotiedot

Opiskelijan oma kokemus

Lukimat-testaus

Opiskeluvalmiudet

HOKS-keskustelu

Kouluttajan havainnot

KESKUSTELU OPISKELIJAN 
KANSSA

Tuen tarpeen kartoitus

Keskustelu (erityisopettaja, 
opiskelija, vastuukouluttaja)

Tarvittaessa testaukset tms. 
kartoitukset

Perustukitoimet vs. erityisen 
tuen toimenpiteet

Opiskeluvalmiuksia tukevat 
opinnot vs. erityisen tuen 
toimenpiteet

Erityisen tuen päätös

Keskustelu opiskelijan kanssa

Suositukset 

Toteutus

Seuranta

Kirjaaminen HOKSiin

Päätös ja 
oikaisuvaatimusohjeet

MIKSI ERITYISTÄ TUKEA?

MIKÄ TUEN MERKITYS ON?

Konkreettiset tukitoimet

Erityisen tuen toteutus

Toteutus suunnitelman 
mukaisesti

Toteutuneen tuen 
kirjaaminen HOKSiin

Arvioinnin mukauttaminen 
tarvittaessa (laaditaan 
yksilölliset arviointikriteerit 
HOKSiin)

Päätös arvioinnin 
mukauttamisesta

Tutkinnon perusteista 
poikkeaminen tarvittaessa

Päätös tutkinnon perusteista 
poikkeamisesta

Erityisen tuen toteutumisen 
seuranta ja arviointi

Tuen toteutumisen seuranta 
vähintään 3 kk välein

Tuen tarpeen seuranta 
vähintään 3 kk välein

Erityisen tuen päätöksen 
purkaminen jos tuen tarvetta 
ei enää ole

Mukauttamispäätöksen 
purkaminen, jos 
mukauttaminen ei ole 
tarpeen

ERITYISEN TUEN VAIHEET


