
 
 
 

   

Erityisen tuen tarpeen kartoitus (Forms) 

 
Tämän lomakkeen avulla kartoitetaan opiskelijan tilannetta mahdollisen erityisen tuen 
tarpeiden kannalta. Lomakkeen täyttää vastuukouluttaja tai se kouluttaja, joka 
ammattialalla vastaa tuen tarpeen kartoittamisesta.  

Erityisopettaja käy läpi kartoituksen koosteen ja järjestää erityisen tuen kuulemisen, 
jos kartoituksen tulokset viittaavat tarpeeseen suunnitella erityisen tuen toteutus ja 
tehdä erityisen tuen päätös. Kuulemiseen osallistuvat erityisopettajan lisäksi 
vastuukouluttaja ja opiskelija sekä alaikäisen opiskelijan kohdalla myös hänen 
huoltajansa. (Erityisen tuen resursoinnista keskustellaan päätöksen tekemisen 
yhteydessä alan koulutuspäällikön kanssa.) 

 

1. Opiskelijan nimi ja ryhmä: 

 
 

2. Mitä kartoituksia opiskelijalle on toteutettu tähän mennessä eli miten erityisen tuen tarve 

on havaittu? (Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon ja/tai lisätä oman Muu-kenttään.) 

Nivelvaiheen siirtotiedot, esim. HOJKS, jokin lausunto tms. 

Opiskelijan oma kokemus 

Lukitesti 

Matematiikkatesti 

Opiskeluvalmiuksien kartoitus 

HOKS-keskustelu 

Kouluttajan havainto / kouluttajien havainnot 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

   

 

 

 

3. Millä seuraavista osa-alueista on havaittu erityisen tuen tarpeita? (Voit valita yhden tai 

useampia ja/tai kirjoittaa oman vaihtoehdon.) 

Ajan hahmottaminen 

Hahmottaminen 

Motivaatio 

Lukeminen 

Kirjoittaminen 

Numerotaidot, matemaattiset taidot 

Uusien asioiden oppiminen 

Opiskelun tai alan edellyttämä terveydentila 

Keskittyminen 

Opiskelu- ja työtehtävien tekeminen 

Käyttäytymisen säätely ja ryhmässä toimiminen 

Vuorovaikutustaidot 

Ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen 

Vireystila ja stressinsietokyky 

 

 
 

4. Tähän voit vielä halutessasi tarkentaa, mitä tuen tarpeita opiskelijalla on havaittu ja 

minkälaisissa tilanteissa: 

 
 

5. Mitä vahvuuksia opiskelijalla on? Mikä sujuu? 

 
 



 
 

   

 

 

6. Miten havaittuja tuen tarpeita on käsitelty opiskelijan kanssa? Mikä opiskelijan oma 

näkemys tilanteesta on? 

 
 

7. Mitä ohjaus- ja tukitoimenpiteitä on tähän mennessä tehty? 

Opinto-ohjaus (esim. TAKKin opinto-ohjaaja tai opintoneuvoja) 

Opintopsykologin ohjaus 

Kuraattorin ohjaus 

Yksilöohjaus ammattialan kouluttajan toimesta 

Pienryhmäohjaus ammattialan kouluttajan toimesta 

Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja yksilöohjauksena, pienryhmässä tai ryhmässä 

 

 
 

8. "Erityinen tuki on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tai säännöllistä 

erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten 

ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi oppimisvaikeuksien, 

vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi." Tarvitseeko opiskelija pitkäaikaista ja säännöllistä 

tukea, jotta voi saavuttaa ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet? 

Kyllä 

Ehkä 

Ei 

 

9. Mistä tukitoimista opiskelija näkemyksesi mukaan hyötyisi eli mitä mielestäsi voitaisiin 

kirjata mahdolliseen erityisen tuen suunnitelmaan? (Voit valita yhden tai useamman 

vaihtoehdon ja/tai kirjoittaa oman vaihtoehdon Muu-kenttään.) 

Oppimis- ja opiskeluympäristön henkilökohtaistaminen 

Oppimis- ja opiskelumenetelmien työvaltaistaminen tai muuttaminen muuten 

Opiskeluajan pidentäminen ja opiskelutahdin hidastaminen (jos mahdollista) 



 
 

   

 

 

Oppimateriaalin henkilökohtaistaminen tarpeet huomioiden eli oppimateriaalin laatiminen 

opiskelijan tarpeiden pohjalta (esim. selkokieli tai selkeäkielisyys, kuvat ja videot) 

Opiskeltavien asioiden jakaminen pienempiin osiin ja rauhallisempi rytmitys 

Oppimisen apuvälineet (esim. äänikirjat, lukiviivaimet/kalvot, matematiikan 

havaintovälineet tms.) 

Henkilökohtainen lisäohjaus oppilaitoksessa ammattialan kouluttajan toimesta 

Henkilökohtainen lisäohjaus työpaikalla ammattialan kouluttajan toimesta 

Näyttöympäristön ja näytön suunnittelu henkilökohtaisten tuen tarpeiden pohjalta 

Erityisopettajan ohjaus 

Arvioinnin mukauttaminen 

Tutkinnon perusteista poikkeaminen 

 

 
 

10. Muita kommentteja tai havaintoja: 

 
 
 


