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TELMA-koulutus
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Ammattiopisto Spesia aloitti 
toimintansa 1.1.2018

• Spesia syntyi Bovallius-
ammattiopiston ja Validia 
Ammattiopiston yhdistyessä. 

• Spesia on Suomen toiseksi suurin 
ammatillinen erityisoppilaitos, 
opiskelijoita vuosittain yli 1300.

• Oppilaitosta ylläpitää 
Ammattiopisto Spesia Oy, jonka 
omistavat Invalidiliitto ja S. ja A. 
Bovalliuksen säätiö sr.
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Toimipaikat ja 
toiminta-alue
• Spesian päätoimipaikat 

ovat 
▪ Jyväskylä
▪ Järvenpää
▪ Pieksämäki 
▪ Turku

• Järjestämme koulutusta 
myös useilla muilla 
paikkakunnilla.



▪ Spesia tarjoaa perustutkintoon johtavaa 
koulutusta, valmentavaa koulutusta sekä 
tuettua oppisopimuskoulutusta.

▪ Koulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, 
jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea 
opintoihinsa.

▪ Erityisen tuen tarve voi liittyä esimerkiksi 
oppimisvaikeuksiin, fyysisiin rajoitteisiin tai 
sosiaalisiin haasteisiin.

Koulutusta ja yksilöllistä tukea
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TELMA-koulutuksen
koulutuksen perusteiden
uudistamistarpeet



TELMAn perusteiden 
uudistamistarpeet 

− Koulutuksen perusteissa pitäisi olla kirjoitettu auki selkeästi TELMA-
ja TUVA-koulutusten erot. 

− ”Koulutuksen tavoitteena on muu jatkosuunnitelma kuin 
ammatillisen tutkinnon suorittaminen”. Tämä lause nykyisissä 
koulutuksen perusteissa kaipaa selvennystä. 



TELMAn perusteiden 
uudistamistarpeet 

– TELMA-koulutuksessa tulisi olla kaksi eri koulutuksen perustetta:

– Hyvinvointiin, kuntoutumiseen ja yhteiskunnan palvelujen hyödyntämiseen 
suuntaava

– Työelämään suuntaava. 

– Kaikki koulutuksen osat mielellään valinnaisia ja mahdollisesti 
enemmän koulutuksen osia, joista tehdä valintoja. 

– Perustelut: Oppivelvollisuusiän muuttumisen myötä on oppilaitoksiin 
hakeutunut opiskelijoita, jotka ovat hyvin paljon hoidollista tukea 
tarvitsevia ja he hyötyisivät erityisesti hyvinvointiin, kuntoutumiseen 
ja yhteiskunnan palvelujen hyödyntämiseen suuntaavista opinnoista.



TELMAn perusteiden 
uudistamistarpeet 

– Perusteissa pitäisi näkyä myös, että TELMAn työelämään 
valmentautuminen on arvokasta ja mahdollistaa tuetun 
työllistymisen työelämän tehtäviin. 

– Perusteiden tekstiosassa olisi hyvä mainita TELMA-
koulutuksen erilaisista kohderyhmistä, joilla on hyvin 
erilainen toimintakyky kuten esimerkiksi 
mielenterveyskuntoutujat ja vaikeimmin kehitysvammaiset. 

– Perusteissa pitäisi ottaa kantaa oppimisympäristöihin, että 
nekin voivat poiketa oppilaitosympäristöstä (esimerkiksi 
toimintakeskusympäristö ja tuettu asuminen). 



TELMAn perusteiden 
uudistamistarpeet 

– Perusteissa voisi olla hieman tarkemmin linjattu 
osaamispisteiden määräytyminen, jolloin myös arviointi olisi 
laajemmin yhtenäistä eri oppilaitoksissa. 




