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Erityinen tuki Ammatillisen koulutuksen laissa (531/2017)

64 §

Erityinen tuki 

– Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, 

vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai 

säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen 

perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden 

saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja 

valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä 

opetus- ja opiskelujärjestelyitä

– Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai 

koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä 

tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden 

mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle 

yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain 

siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet 

huomioon ottaen välttämätöntä.

– Erityisen tuen antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan 

kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.
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Vaativa erityinen tuki

65 §

Vaativa erityinen tuki

– Edellä 27 §:n 2 momentin mukaisen vaativan erityisen tuen tehtävän 

saaneen koulutuksen järjestäjän tehtävänä on järjestää koulutusta 

opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia taikka vaikea vamma tai 

sairaus, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja 

monipuolista 64 §:ssä tarkoitettua erityistä tukea.



Vaativa erityinen tuki

– Käsite otettiin käyttöön Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteisessä 

tutkimus- ja kehittämishanke VETURIssa, kun haluttiin kuvata millaisten 

oppilaiden opetusta perusopetuksessa tutkittiin ja kehitettiin. 

”Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja 

kuntoutumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä 

pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin 

kirjoa. Lisäksi tähän ryhmään saattaa kuulua kotiopetuksessa olevia lapsia”. 

Vaativa erityinen tuki esi- ja  perusopetuksessa Kehittämisryhmän loppuraportti

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:34 



Erityinen tuki  > Vaativa erityinen tuki

Peruskoulussa
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Yleinen tuki

Opiskelu-
valmiuksia 

tukevat opinnot

Erityinen 
tuki

Vaativa 
erityinen 

tuki

Ammatillinen 

koulutus 1.1.2018



Mitä on erityinen tuki?

Riina Karvonen 15.5.2018
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Näkyy HOKSissa:

• suunnitelmallisuutena

• moniammatillisena työskentelynä

• seurantana ja arviointina

• prosessinmukaisena toimintana

• sitoutumisena

Opintojen ja jatkosijoittumisen 

tavoitteet, OSTU, opetusmenetelmät, 

aikajärjestelyt, oppimisympäristöt, 

arviointimenetelmät jne. 

Ohjaajan palvelut, opinto-ohjaus, 

opintopsykologi, työhönvalmentaja, 

oppimisen apuvälineet, 

opiskelumateriaali

Opintoneuvojan palvelut, erityisohjaaja,, 

asuntolan palvelut, ammatillisen kasvun 

tuki, verkostoyhteistyö

Muiden palveluntuottajien tarjoamat 

palvelut: hoito ja kuntoutus, 

opiskeluhuolto, asumispalvelut, 

vammaispalvelut, terapiat jne.

Erityisellä tuella 

tarkoitetaan 

opiskelijan 

tavoitteisiin ja 

valmiuksiin 

perustuvaa 

suunnitelmallista 

pedagogista 

tukea sekä 

erityisiä opetus-

ja 

opiskelujärjestelyi

tä

VAATIVA 

ERITYINEN TUKI



???

– Miten tunnistamme erityisen tuen tarpeen

– Missä on rajapinta erityisen ja vaativan erityisen tuen välillä?

– Millä arviointia tehdään?

– Mitä palveluita tulee tarjota?



Ministeriön sanoitusta…

– Lähtökohtana on, että ammatillisessa koulutuksessa tunnistetaan opiskelijan 

erityisen tuen tarve tai opiskelija voi itse tarvittaessa antaa haluamallaan 

tavalla tiedot terveydentilastaan erityisten opetus- ja opiskelujärjestelyjen 

mahdollistamiseksi. > opiskelijavalinnassa liitteet vapaaehtoisia

– Vaativan erityisen tuen kohdalla tilanne on toinen, koska koulutuksen 

järjestäjien tehtävä perustuu niille annettuun tehtävään huolehtia vaativaan 

erityiseen tukeen oikeutettujen opiskelijoiden koulutuksesta, joka edellyttää

merkittävästi muuta koulutusta korkeampaa rahoitusta ja tehtävään 

perustuvaa opiskelijavalintaa. Hakijan terveydentilaa koskevien tietojen 

pyytäminen on tällöin perusteltua, jotta opiskelijaksi ottamisessa voidaan 

arvioida, onko hakijalla tarvetta vaativaan erityiseen tukeen.
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01  Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 

02  Kielelliset vaikeudet 

03  Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 

04  Lievä kehityksen viivästyminen

05  Vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 

06  Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 

07  Fyysiset pitkäaikaissairaudet 

08  Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet

09  Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus

10   Kuulovamma

11   Näkövamma

12   Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta

ERITYISOPETUKSEN PERUSTEET Tilastokeskuksen luokitus



Erityisopetuksen peruste vs. erityisen tuen tarve?

– Lääketieteelliseen diagnoosiin perustuva luokittelutapa vastaa melko 

huonosti ammatillisen erityisopetuksen tarpeisiin, sillä erityisen tuen arviointi 

edellyttää kokonaisarviota hakijan tai opiskelijan yksilöllisestä tilanteesta

– Esim: erityisopetuksen peruste 05 >

• Tuen tarve: opiskelijalla on keskivaikeasta kehitysvammaisuudesta 

johtuvia oppimisen vaikeuksia

Erityisopetuksen peruste 01

• Tuen tarve:  dg F90.0 opiskelijalla on diagnosoitu ADHD



Erityisen tuen tarve?

Ympäristön asettamien vaatimusten ja opiskelijan taitojen / 

mahdollisuuksien välinen ristiriita ei niinkään sairaus tai 

vamma

Tuen tarpeen vaihtelevuus

–laaja-alaisuus / kapea-alaisuus

–rajoitusten pysyvyys /väliaikaisuus

–itsenäisyys/ ohjauksen tarve

–kompensaatiot eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä

-kokonaiskuntoutukselliset tavoitteet
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Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (ICF) 

kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä.

ICF ymmärtää toimintakyvyn ja toimintarajoitteet moniulotteisena, 

vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena tilana, joka koostuu terveydentilan sekä 

yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.

ICF kuvaa toimintakykyä > miten toimii opiskelukyvyn ja tuen tarpeen kuvaajana?



Terveydentila

Ruumiin & kehon 

toiminnot ja 

rakenteet

Osallistuminen

Ympäristötekijät Yksilötekijät

Suoritukset

Säädökset, menetelmät, 

oppimisympäristöt, 

apuvälineet, palvelut

Vastuullinen, hyvinvoiva ja 

toimintakykyinen kansalainen, 

jolla on valmiuksia, osaamista ja 

kykyä sopeutua yhteiskunnan 

haasteisiin

Henkilökohtaiset 

tavoitteet 

koulutuksessa

Laajennettu ICF-malli

Judith Hollenweger (2011)/ Riina 

Karvonen 2016

HOKS ja

erityinen tuki

ICF-luokituksesta nostetaan esille 

ne toimintakyvyn osa-alueet ja 

tekijät, jotka vaikuttavat 

opiskeluun ja opiskelukykyyn, 

jolloin voidaan arvioida 

kokonaisvaltaisesti hakijan / 

opiskelijan opiskelukykyä ja tuen 

tarvetta myös tutkinto tai 

koulutuskohtaisesti
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Terveydentila
• Q96 Turner's syndrome

• I35.2 Aortaläpän ahtauma >leikkaushoito tulossa

• F98.8 ADD

• H90.3  Molempien korvien sensorineuraalinen huonokuuloisuus

Kehon ja mielen rakenteet ja 

toiminnot
• Hyvä motivaatio opiskeluun

• Lyhytkasvuisuus

• Kielelliset oppimisvaikeudet

• Haasteita ympäristön 

hahmottamisessa

• Tarkkaavuuden ylläpidossa 

haasteita

Suoritukset
• Osittain yksilöllistettynä suoritettu 

peruskoulu

• Hyvät matemaattiset perusvalmiudet

• Lukee ja kirjoittaa lyhyitä lauseita

• Arjen ja asumisen taidoissa 

osittaista sanallisen ohjauksen 

tarvetta

• Oppimistehtävien aloittamisessa ja 

loppuunsaattamisessa haasteita

• Liikkuminen omatoimista lyhyillä 

matkoilla. Tarvittaessa pyörätuoli 

pidemmissä siirtymissä

• Eksyy herkästi vieraassa 

ympäristössä

Osallistuminen
• Hyvät vuorovaikutustaidot

• Aktiivisesti mukana 

opiskelijakuntatoiminnassa

• Ei kykene osallistumaan ruumiillista 

rasitusta sisältäviin työtehtäviin tai 

vapaa-ajan harrastuksiin

Ympäristötekijät
• Apuvälineet: pyörätuoli, henkilökohtainen 

työtuoli ja koroketuoli ruokalassa

• Kuulolaitteet molemmissa korvissa

• Kahden hengen huone opiskelija-

asuntolassa, asuu viikonloput ja lomat 

vanhempiensa luona Nakkilassa

• Lääkehoito ohjattuna asuntolassa

• Kuntoutusohjaaja N.N palvelut käytettävissä

Yksilötekijät
• Nimi Maija Meikäläinen

• Ikä 16 v

• Äidinkieli: suomi

Opetus- ja menetelmät, 

oppimisympäristöt, 

apuvälineet, palvelut

Henkilökohtaiset 

tavoitteet 

koulutuksessa

Vastuullinen, hyvinvoiva ja 

toimintakykyinen 

kansalainen, jolla on 

valmiuksia, osaamista ja 

kykyä sopeutua yhteiskunnan 

haasteisiin



Riina Karvonen/ materiaalit/Ruori

1. Kiinnostus opiskeluun
a) Motivaatio

2. Opiskeluvalmiudet
a) Lukeminen ja kirjottaminen

b) Peruslaskutoimitusten 

tekeminen

c) Uusien asioiden oppiminen

d) Opiskelun vaatima 

terveydentila ja toimintakyky

e) Kädentaidot

f) Hahmottaminen

g) Keskittyminen

h) Opiskelu- ja työtehtävien 

tekeminen
4. Yhteistyötaidot

a) Käyttäytymisen säätely

b) Ryhmässä toimiminen

c) Vuorovaikutustaidot

d) Ohjeiden ja sääntöjen 

noudattaminen

5. Arjentaidot ja 

asumisen taidot
a) Itsestä huolehtiminen

b) Kodinhoidolliset taidot

c) Asiointi ja ostosten 

tekeminen

d) Vuorokausirytmi

e) Liikkuminen ja julkisten 

kulkuneuvojen käyttäminen

f) Osallistuminen vapaa-ajan 

harrastuksiin

3. Voimavarat
a) Jaksaminen

b) Vireystila

c) Stressinsietokyky

d) Itseluottamus

HOKS:

• Pedagogisen tuen 

tarve

• Henkilökohtaiset 

vahvuudet ja niiden 

hyödyntäminen



Erityinen tuki HOKSissa

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

§48

koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella opiskelijan tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet, seurata

opiskelijan osaamisen kehittymistä sekä tarvittaessa suunnitella 63 §:ssä tarkoitetut 

opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, 64 §:ssä tarkoitettu erityinen tuki ja osaamisen arvioinnin 

mukauttaminen sekä 66 §:ssä tarkoitettu ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista 

poikkeaminen.

Asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017

§9 Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan merkittävät tiedot

opiskelijan mahdollisesti tarvitsema ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 48 §:ssä 

tarkoitettu ohjaus ja tuki;

opiskelijalle mahdollisesti tarjottavan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä 

tarkoitetun erityisen tuen sisältö;
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erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:n 2 

momentin mukainen osaamisen arvioinnin mukauttaminen ja yksilöllinen osaamisen 

arviointi;

erityisen tuen tarpeen mukaiset toimenpiteet tutkintokoulutuksen tai muun tarvittavan 

osaamisen hankkimisen aikana.
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Pedagogisen tuen 

tarve

Henkilökohtaiset 

vahvuudet ja niiden 

hyödyntäminen

Henkilö- ja 

taustatiedot

Pedagogisen 

tuen tarve

Erityiset 

opetuspalvelut- ja 

järjestelyt

Muut 

henkilökohtaiset 

tukitoimet

Opintososiaaliset edut 

opetuksessa tai sen 

yhteydessä, apuvälineet 

Asumiseen 

liittyvät tiedot


