
Erityinen tuki toisella 
asteella
MARIKA OKKONEN, ERITYISOPETUKSEN VASTUUOPETTAJA, 

VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIA



Tiedon siirtyminen ja sen huomioiminen

 Tutustumispäivät ennen aloitusta ammatillisissa opinnoissa
 Ensimmäinen syksy, kun peruskoulusta siirtyy kunnolla tietoa sposti, 

puhelin, siirtopalaverit => oppivelvollisuuden laajentaminen?
 Alkukartoitukset => tulokset opiskelijoille ja vastuuopettajille
 Ei automaatio, että erityisen tuen suunnitelma osana HOKSia

tehdään 2.asteella
 HOKS ei ole HOJKS



Erityisopetuksen vastuuopettajan rooli ja 
työtehtävät ammatillisessa koulutuksessa

 Painotus konsultoinnissa, koordinoinnissa, seurannassa ja 
verkostoyhteistyössä

 Tukimuotona pajat (ammatillisissa)
 Yto-aineiden tuki, pajat +yksilöohjaus
 Ammatillisissa aineissa pääsääntöisesti tuen (tukiopetus)antaa 

ammatillinen opettaja(vastuuopettaja)
 Mukautuksen dilemma



Miten seurataan ja tuetaan

 Opintojenseurantapalaverit ryhmittäin 2 krt/syksyllä ja 2 krt/keväällä
 Lukuisia muita yhteydenottoja, seurantaa ja palavereja
 Erityisen tuen suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti
 OKVA(opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot)erityisopettaja mukana 

koordinoinnissa
 Moniammatillinen yhteistyö



Annie- opiskelijan opintojen tukena

 Tukibotti, joka kysyy opiskelijalta ”Onks kaikki OK”?
 Aloitettu Kuntaliiton järjestämän innovaatiokilpailun seurauksena 

syksyllä 2020
 Vantaalla käytössä nyt koko 2.asteella laajennettu pilottien kautta 

koko laajuuteen
 Matalan kynnyksen tuen tarjoamista opiskelijoille 







Opiskelijoiden avoimia kommentteja

“Minusta tuntuu hyvältä että 
ajatukseni ja mielipiteeni ovat 

tärkeitä koululle.”

“Hyvä että “joku” tsekkaa 
säännöllisesti, miten menee. 
Joillekin se voi olla juuri sillä 
hetkellä todella tärkeää.”

“En varmaan olisi uskaltanut kysyä 
apua opintoihin tai muihin asioihin 

ja sain tukea kaikkiin mihin oli 
tarvetta. En olisi varmaan pystynyt 

puhumaan minun asioista 
kellekään, mutta nytten minulla 

on ihan parempi olo ja motivaatio 
kuin ennen.”

“On mukavaa näin välillä 
pysähtyä arvioimaan omaa 

tilannetta koulun suhteen, kun ei 
paljon tule koulussa käytyä 

ollessani töissä oppisopimuksella.”

“Minusta se ei vaikuta 
hyödylliseltä mutta haluaisin 

numeron johon voi soittaa, jos 
tarvitsen apua opinnoissa.”

“Ei itsellä ole ollut tarvetta, eli ei 
vaikuta omaan elämään.”



Jos kiinnostuit…

 https://itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-
konferenssi-2022-2022-10-05-2022-10-07-135/track/pyytaisitko-apua-talta-
botilta-opiskelijoiden-kokemuksia-tukibotista-ammatillisessa-koulutuksessa-
seka-lukiossa-1357

 https://varia.vantaa.fi/fi/blogit/digivaria/onks-kaikki-ok-chatbot-sovellus-
kehitettiin-opiskelijoiden-tuen-tarpeen-selvittamiseksi-itk2021

https://itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2022-2022-10-05-2022-10-07-135/track/pyytaisitko-apua-talta-botilta-opiskelijoiden-kokemuksia-tukibotista-ammatillisessa-koulutuksessa-seka-lukiossa-1357
https://varia.vantaa.fi/fi/blogit/digivaria/onks-kaikki-ok-chatbot-sovellus-kehitettiin-opiskelijoiden-tuen-tarpeen-selvittamiseksi-itk2021
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