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Tiivistelmä

Tämän selvityksen tarkoituksena on kuvata ammatillisen erityisopetuksen nykytilaa sekä kaikille 
opiskelijoille tarjottua ohjausta ja tukea yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Selvityksen tausta-
aineisto on koottu pääasiassa koulutuksen järjestäjille suunnatun sähköisen kyselyn kautta. Lisäksi 
yhteenvetoluvussa on hyödynnetty otokseen perustuvan opetussuunnitelma-analyysin tuloksia.

Suurin osa erityistä tukea saavista opiskelijoista opiskelee tavallisissa ryhmissä muiden opiskelijoiden 
kanssa ja tulosten mukaan siirtymää inklusiiviseen ajatteluun on nähtävissä. Opetuksen yksilöllis-
tämisen keino on tavallisimmin eriyttäminen ja opetuksessa hyödynnetään erilaisia läksy-, rästi- ja 
helppi-pajoja. Tukea pyritään järjestämään kaikille opiskelijoille, ei vain erityistä tukea tarvitseville. 

Nivelvaiheen yhteistyö perusopetuksen kanssa toteutuu selvityksen mukaan yleisesti ottaen varsin 
hyvin. Toisaalta selvityksen tiedonkeruun vaiheessa ei vielä ollut nähtävissä uuden perusopetuslain 
tuomia muutoksia tiedonsiirron käytännöissä. Tietojen hyödyntäminen HOJKS-prosessin eri vai-
heissa on selvityksen mukaan selkeä kehittämiskohde. Kuvauksen tasolla HOJKS-prosessi on hyvin 
samankaltainen kaikilla koulutuksen järjestäjillä. Kuitenkin erityisopetuksen perusteen luokittelu 
vaihtelee eri oppilaitoksissa. Hankkeiden vaikutukset näkyvät vahvasti ammatillisen erityisopetuk-
sen toteuttamisessa ja opetussuunnitelmissa. 

Ammatillinen erityispedagogiikka ammattikasvatuksen osa-alueena näyttäytyy vielä jäsentymät-
tömänä alueena. Selvityksen tulosten mukaan kehittämistä kaivataan etenkin opettajien erityispe-
dagogisen tiedon lisäämisessä, HOJKS-prosessin käytäntöön viemisessä, opetusmenetelmissä sekä 
erityisopetuksen käytännöissä. Opetuksen, ohjauksen ja opiskelijan saaman tuen vaikuttavuutta 
arvioivia seurantajärjestelmiä tulisi kehittää: opiskelijoille tarjotun tuen vaikuttavuutta seurataan ja 
arvioidaan yksittäisen opiskelijan tasolla, mutta ei järjestelmätasolla.

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutus on kuvattu hyvin opetussuunnitelmissa. 
Erityisopetusta saavat opiskelijat saavat tukea näyttöön valmentautumisessa, mutta tukea näytön 
suoritukseen tarjotaan hieman heikommin. Aikataulun joustoja näytön suorittamisessa hyödyn-
netään. Arviointiin tulisi vielä kiinnittää huomiota, sillä näytön sanallista arviointia ei ole kaikilla 
käytössä. 

Oppimisympäristöt ovat monimuotoistuneet, verkostot näkyvät opetussuunnitelmissa ja työpajayh-
teistyö tuodaan uutena elementtinä esiin. Tutkinnon osien suorittamisen järjestämiseen ei ole varau-
duttu vielä erityisopetuksen osalta tarpeeksi. Ammatit ja ammatillisuus ei näy selvityksen tuloksissa, 
mutta ei myöskään opetussuunnitelma-analyysin tuloksissa. Työllistymisen tukeminen (uraohjaus) 
ei näy opetussuunnitelmissa eikä selvityksen tuloksissa. Sen sijaan mielenterveyden ongelmien huo-
miointi opetuksessa on tuotu esiin sähköisen kyselyn vastauksissa, mutta sitä ei näy opetussuunni-
telmien tasolla.

Vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijat saivat 
normaalit oppilaitoksen ohjauspalvelut ja tarpeensa mukaan myös muita ohjaus- ja tukipalveluja. 
Opiskelijoiden tukena on erityisopettajan lisäksi runsaasti henkilöstöä sekä opiskelijan hoitosuhtee-
seen liittyviä tahoja. Selvityksen perusteella valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ammatillisuut-
ta tulisi painottaa ja se tulisi nähdä vahvemmin osana ammatillista koulutusta. 

Oppisopimuskoulutusta koskevissa vastauksissa nostetut oppisopimusjärjestelmän kehittämisehdo-
tukset liittyvät erityisesti riittävään opiskelijoille tarjottavaan yksilölliseen tukeen, joustavaan opin-
toaikaan sekä lisätiedottamisen tarpeeseen niin työnantajille kuin koulutuksen järjestäjille. Tiedo-
tusta tulisi lisätä käytössä olevista tukikeinoista ja työnantajien positiivisista kokemuksista.
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Sammandrag

Syftet med denna utredning är att beskriva nuläget för specialundervisningen inom yrkesutbildnin-
gen samt den handledning och det stöd som erbjuds alla studerande i de allmänna yrkesläroans-
talterna. Bakgrundsmaterialet för utredningen har samlats in huvudsakligen genom en elektronisk 
enkät riktad till utbildningsanordnarna. I sammandragskapitlet används dessutom resultaten av en 
läroplansanalys som baserar sig på ett urval.

Största delen av de studerande som får särskilt stöd studerar i vanliga grupper tillsammans med andra 
studerande, och resultaten visar på en förskjutning mot ett inklusivt tänkande. Differentiering är 
den vanligaste metoden för individualisering av undervisningen, och i undervisningen används olika 
öppna verkstäder för stöd eller motsvarande. Man strävar efter att ordna stöd för alla studerande, inte 
bara för dem som behöver särskilt stöd.

Utredningen visar att i övergångsskedet förlöper samarbetet med den grundläggande utbildningen 
allmänt taget rätt så väl. Å andra sidan kunde man när informationen samlades in inte ännu se att 
den nya lagen om grundläggande utbildning skulle ha medfört några förändringar i praxis vad gäller 
informationsöverföringen. Utredningen visar tydligt att utnyttjandet av information under IP-pro-
cessen bör utvecklas. På beskrivningsnivån har alla utbildningsanordnare en mycket likadan IP-pro-
cess. Däremot varierar klassificeringen av grunderna för specialundervisning mellan läroanstalterna. 
Projektens inverkan syns tydligt i genomförandet av specialundervisningen inom yrkesutbildningen 
och i läroplanerna.

Den yrkesinriktade specialpedagogiken är som delområde inom yrkesutbildningen fortfarande ett 
ostrukturerat område. Enligt de resultat som erhölls i undersökningen önskar man se en utveckling 
i synnerhet i fråga om lärarnas kunskaper i specialpedagogik, i genomförandet av IP-processen i 
praktiken, i undervisningsmetoderna och i praxis inom specialundervisningen. Man bör utveckla 
systemen för uppföljning av undervisningens, handledningens och stödets verkan: man följer upp 
och bedömer vilken verkan stöd som erbjudits studerande har haft för de enskilda studerandena, men 
inte på systemnivå.

Hur man genomför inlärningen i arbetet och yrkesproven har beskrivits väl i läroplanerna. De stu-
derande som ges specialundervisning får stöd när de förbereder sig för yrkesproven, men de får inte 
lika bra stöd under själva genomförandet av yrkesprovet. När yrkesprov genomförs utnyttjar man 
flexibilitet när det gäller tidsplanen. Bedömningen bör ännu ägnas uppmärksamhet, eftersom alla 
inte använder verbal bedömning. 

Lärmiljöerna har blivit mångsidigare, nätverk ingår i läroplanerna och samarbete med verkstäder är 
ett nytt element som förs fram. För specialundervisningens del har man inte ännu tillräckligt förbe-
rett sig för organiseringen av avläggandet av examensdelarna.  Yrkena och inriktningen på yrket syns 
inte i utredningens resultat, men inte heller i läroplansanalysens resultat. Stödjande av sysselsättnin-
gen (karriärhandledning) ingår inte i läroplanerna och inte heller i utredningens resultat. Däremot 
framfördes i svaren på frågorna i den elektroniska enkäten att problem med den mentala hälsan 
beaktas, men detta framkom inte i läroplanerna.

De studerande som får den undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte som 
erbjuds handikappade studerande fick läroanstaltens normala handledningstjänster och vid behov 
även andra handlednings- och stödtjänster. De studerande fick stöd inte enbart av specialläraren utan 
även av flera andra i personalen samt av aktörer med vilka den studerande har en vårdrelation. Enligt 
utredningen bör man lägga vikt vid inriktning på yrket i undervisningen i tränings- och rehabilite-
ringssyfte, och den bör mer än hittills betraktas som en del av yrkesutbildningen.

När det gäller frågorna om läroavtalsutbildningen ges förslag på hur läroavtalssystemet kan utvecklas. 
Dessa förslag gäller särskilt bristen på individuellt stöd till de studerande, flexibilitet i fråga om stu-
dietiden och behovet av mer information såväl till arbetsgivarna som till utbildningsanordnarna. Mer 
information behövs om de stödmetoder som används och om arbetsgivarnas positiva erfarenheter.
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1  Johdanto

Selvitys liittyy ammatillisen erityisopetuksen palvelu- ja kehittämistoiminnan valtionavus-
tuksella toteutettuun hankkeeseen ”Ammatillinen erityisopetus, selvitys, kehitys ja levitys”, 
joka käynnistyi kesäkuussa 2010 ja päättyy kesäkuussa 2012. Hankkeen tavoitteena oli 
selvittää ammatillisen erityisopetuksen nykytilanne ja tehdä näkyväksi työ, jota on tehty 
runsaasti ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillises-
sa erityisopettajakoulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen erityisopetus on ollut muutos-
tilanteessa koko ikäluokan kouluttamisen sekä työelämässä tapahtuvien muutosten myötä. 
Selvitystyön avulla kootun tietopohjan on tarkoitus palvella ammatillisen erityisopetuksen 
uudistamista ja uusien tavoitteiden asettamista. Hanke koostuu kolmesta osa-alueesta: toi-
mintamallien ja käytäntöjen kartoituksesta, opetussuunnitelma-analyysista sekä koulutuk-
sen järjestäjille suunnatusta kyselystä. Kyselyssä selvitettiin, miten ammatillisen peruskoulu-
tuksen opiskelijoille suunnattuja tukitoimia sekä erityisopetusta toteutetaan ammatillisissa 
oppilaitoksissa, joilla ei ole erityisopetuksen erityistehtävää. Kyselyn kautta on kartoitettu 
ohjaus- ja tukitoimia tutkintotavoitteisen ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimus-
koulutuksen lisäksi myös vammaisten valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohja-
uksesta. 

Ammatillista erityisopetusta järjestetään ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, yleisissä am-
matillisissa oppilaitoksissa, kansanopistoissa, aikuiskoulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa 
sekä oppisopimuskoulutuksena. Ammatilliset erityisoppilaitokset haluttiin rajata kyselyn 
kohderyhmästä, sillä niiden toiminnan painopisteenä on vastuu vaikeimmin vammaisten 
koulutuksen järjestämisestä, jolloin myös erityisopetuksen järjestämisen yksikköhinnat ovat 
korkeammat. Selvityksessä haluttiin paneutua yleisten ammatillisten oppilaitosten toimin-
tamalleihin, sillä yhä suurempi osa erityisopetusta saavista opiskelijoista opiskelee näissä 
oppilaitoksissa. Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on myös tehtävänä huolehtia ammatil-
lisen erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä, joiden toteutumista haluttiin 
selvittää kyselyn kautta yleisten ammatillisten oppilaitosten näkökulmasta. 

Sähköisellä kyselyllä kartoitettiin tutkintotavoitteisen ammatillisen peruskoulutuksen 
ohjaus- ja tukitoimia, joita on käytössä kaikille opiskelijoille sekä erikseen opiskelijoille, 
joille on tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).  
HOJKS-opiskelijoiden osalta kartoitettiin lisäksi työelämässä tapahtuvan oppimisen käytän-
töjä ja tukitoimia tutkintotavoitteisen koulutuksen siirtymiä, läpäisyä ja seurantaa sekä eri-
tyisopetuksen tarpeen tunnistamisen ja perusteen määrittelemisen käytäntöjä. Selvityksessä 
on myös pyritty kartoittamaan opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyden edistämistä 
vahvistavia toimintamalleja ja käytäntöjä, sillä aihe on yksi valtakunnallisen kehittämisen 
painopisteistä. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin näkemyksiä opettajuuden kehittämisestä. 

Kysely koostui strukturoiduista kysymyksistä ja avovastauksista, joille on tehty sisällölliset 
luokittelut. Tarkoituksena on myös esitellä oppilaitoksissa käytössä olevia toimintamalleja.
Lisäksi jokaisen teemaluvun lopussa on pyritty tuomaan esiin oppilaitosten vastauksissa 
mainittuja kehittämishankkeita.  
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Tämän selvityksen luvut noudattavat pitkälti kyselyn rakennetta (ks. kyselylomake Liite 
2). Sähköisen kyselyn tuloksia vertaillaan yhteenvetoluvussa opetussuunnitelma-analyysiin, 
jonka toteutti FT Kaija Miettinen. 

Hankkeen koordinoijana ja sähköiseen kyselyyn liittyvän selvityksen tutkijana on toiminut 
YTM Laura Jauhola. Selvityksen tulosten pohjalta nostetut kehittämisehdotukset on koot-
tu hankkeen asiantuntijaryhmässä, joka on sama kuin hankkeen ohjausryhmä. Ohjausryh-
mään kuuluvat johtaja Kaija Miettinen Bovallius-ammattiopistosta, opetusneuvokset Anne 
Mårtensson ja Pirjo Väyrynen Opetushallituksesta, hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio 
opetus- ja kulttuuriministeriöstä, hallintojohtaja Marita Sarkola Aitoon koulutuskeskuk-
sesta, kehitysjohtaja Liisa Metsola Keskuspuiston ammattiopistosta, kehitysjohtaja Anne 
Tornberg Ammattiopisto Luovista, erityisopetuksen asiantuntija Seija Eskola Invalidiliiton 
Järvenpään koulutuskeskuksesta, työ- ja koulutusvalmentaja Karoliina Ahonen Mielenter-
veyden keskusliitto ry:stä, lehtori Tapio Vähätalo Ammatilliset erityisopettajat ry:stä, pro-
jektikoordinaattori Ulla Kauranen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksesta (syyskuusta 
2011 alkaen), yliopettaja Eija Honkanen Haaga-Helian ammattikorkeakoulun ammatilli-
sesta opettajakorkeakoulusta, yliopettaja Maija Hirvonen Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, lehtori Anu Raudasoja ja lehtori Päivi Pynnönen 
Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. 

Lisäksi ohjausryhmän kautta hankkeen toimintaan ja tuloksiin ovat vaikuttaneet suunnit-
telija Raija Pääkkönen Helsingin kaupungin opetusvirasto, ammatillinen koulutus (syys-
kuuhun 2011 saakka) ja Crister Nyberg (joulukuusta 2011 alkaen) sekä Simo Uusinoka, 
Hämeen ammattikorkeakoulu (elokuuhun 2011 saakka). Suuret kiitokset myös Opetus-
hallituksen ammattikoulutuksen kehittäminen -yksikön päällikölle Susanna Tauriaiselle, 
opetusneuvos Juhani Pirttiniemelle, Juhani Kulmalalle ja Sanna Penttilälle hankkeen toi-
minnan ja selvityksen toteutuksen tukemisesta.
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1 Yhteensä 68 koulutuksen järjestäjää on poistettu kohderyhmästä: ammatillisen erityisopetuksen järjes-
täjät, erityisoppilaitokset sekä koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät vain aikuiskoulutusta tai joilla 
ei ollut erityisopetusta saavia opiskelijoita lukuvuonna 2010-2011. 

2  Selvityksen taustaa

2.1  Kyselyn tavoite ja toteutus 
Sähköisen kyselyn avulla haluttiin kartoittaa yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa kaikille 
tutkintotavoitteisessa peruskoulutuksessa opiskeleville annettavan ohjauksen ja tuen ny-
kytilaa. Erityisopetusta saavien opiskelijoiden osalta kartoitettiin työelämässä tapahtuvan 
oppimisen käytäntöjä ja tukitoimia, tutkintotavoitteisen koulutuksen siirtymiä, läpäisyä ja 
seurantaa sekä erityisopetuksen tarpeen tunnistamisen ja perusteen määrittelemisen käytän-
töjä. Selvityksessä haluttiin myös kartoittaa opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyden 
edistämistä vahvistavia toimintamalleja ja käytäntöjä. Lisäksi selvityksessä kysyttiin näke-
myksiä opettajuuden kehittämisestä. Selvityksessä on erillisosiot oppisopimuskoulutuksesta 
sekä vammaisten valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta. 

Kysely suunnattiin ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille, joilla ei ole erityisopetuk-
sen erityistehtävää. Vastaanottajista poistettiin myös koulutuksen järjestäjät, joilla ei ollut 
erityisopetusta saavia opiskelijoita lukuvuonna 2010–2011, sillä kysely kohdistui pitkälti 
juuri erityisopetuksen järjestämisen käytäntöihin1. Kysely lähetettiin 70:lle suomenkielistä 
ammatillista peruskoulutusta tarjoavalle koulutuksen järjestäjälle 23.3.2011 ja 6.4.2011 
kymmenelle ruotsinkieliselle koulutuksen järjestäjälle. Kyselyllä haluttiin kartoittaa käytös-
sä olevia toimintamalleja mahdollisimman laajasti ja käytännönläheisesti. Erityisopetuk-
sen järjestämisen suunnitelma tulee olla kirjattuna opetussuunnitelman yhteiseen osaan 
ja sen toteutuksessa käytännöt vaihtelevat usein oppilaitos- tai toimipistekohtaisesti. Siksi 
kysely suunnattiin koulutuksen järjestäjille, joita pyydettiin välittämään saatekirje ja kysely 
oppilaitoksiin vastattavaksi. Tiedot pyydettiin keräämään asiantuntijatiimissä oppilaitos- 
tai koulutusyksikkökohtaisesti ja toimittamaan Opetushallitukselle Survette-lomakkeella 
19.4.2011 mennessä, ruotsinkielisen koulutuksen osalta 26.4. mennessä. Aineistoa täyden-
nettiin vielä uusintakyselyllä, jonka vastausaika päättyi toukokuun lopussa. 

Vastaukset saatiin 62 koulutuksen järjestäjältä, joista yhdeltä saatiin vastaukset sekä suo-
men- että ruotsinkielisen koulutuksen osalta. Vastausprosentti oli koulutuksen järjestäjiin 
suhteutettuna 78. Vastauksia saatiin kuitenkin yhteensä 95; kymmeneltä koulutuksen jär-
jestäjältä saatiin enemmän kuin yksi vastaus. Suomenkielistä koulutusta edustaa 87 vasta-
usta ja ruotsinkielistä kahdeksan vastausta. Yksittäisissä kysymyksissä kokonaismäärä vas-
tauksissa vaihtelee 72:n ja 95:n välillä; vastausprosenteissa on otettu huomioon vain ko. 
kysymykseen vastanneet, ellei ole toisin mainittu. Yhden koulutuksen järjestäjän eri toimi-
pisteistä ja oppilaitoksista saadut vastaukset vaihtelivat yhdestä yhdeksään. Kokonaisuutena 
vastaukset antavat varsin kattavan kuvan erityyppisistä koulutuksen järjestäjistä ja oppilai-
toksista. Selvitystyön tuloksissa on huomioitu sekä suomen- että ruotsinkielisen koulutuk-
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sen vastaukset. Koska ruotsinkielinen vastaajajoukko on pieni, ruotsinkielisen koulutuksen 
järjestäjien tuloksia on tuotu esiin vain silloin, kun ne poikkeavat selkeästi yleisestä linjasta. 

Oppisopimuskoulutusta koskeviin kysymyksiin vastasivat vain oppilaitokset, joilla on ko-
kemusta oppisopimusopiskelijoista, joiden opetus annetaan erityisopetuksena. Kohtaan 
tuli 12 vastausta. Vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja 
ohjauksen kysymyksiin vastasi 24 koulutuksen järjestäjää, mikä on 71 % koulutuksen jär-
jestäjistä, jotka järjestävät vammaisten valmentavaa ja kuntouttavaan opetusta ja ohjausta, 
joilla ei ole erityisopetuksen erityistehtävää.

Omistajatyyppi 

Vastaukset koulutuksen järjestäjän omistajatyypin mukaan jakaantuivat siten, että kun-
tayhtymien omistamilta koulutuksen järjestäjiltä tuli noin kaksi kolmesta, yksityisiltä joka 
neljäs ja kuntien omistamilta joka kymmenes vastaus. Kuviossa 1 on esitetty omistajatyyppi 
kaikkien vastaajien mukaan.  

 

Kuvio 1.  Vastanneiden omistajatyyppi (N 95) 

Opiskelijamäärä oppilaitoksessa/ toimipisteessä

Noin 30 % (N 28) vastauksista koski 201-500 opiskelijan organisaatioita, 501-1000 opis-
kelijaa (N 22) ja 1001-3000 (N 23) opiskelijaa edustavia vastauksia oli molempia vajaa 
neljännes. Yli 3000 opiskelijaa koskevia vastauksia oli kahdeksan. 
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Kuvio 2. Vastanneiden opiskelijamäärät (N 95)
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Koulutusalat 

Kuviossa 3 on esitetty vastanneiden järjestämät koulutusalat. Vastaajista noin 70 prosenttia 
(N 66) järjesti matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusta, 63 prosenttia (N 60) teknii-
kan ja liikenteen alan koulutusta. Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alaa järjestettiin 55 pro-
sentilla (N 52) vastaajista. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 suurin osa opiskelijoista 
opiskeli tekniikan ja liikenteen alalla (42 %), sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla (16%), ja 
matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (12 %). Koulutusalojen määrää ei voi suoraan suhteut-
taa opiskelijamääriin, mutta kyselyn aineiston koulutusalajakauman voidaan nähdä olevan 
jokseenkin linjassa järjestetyn koulutuksen kanssa.

Kuvio 3.  Vastanneiden koulutusalajakauma (N)

Neljännes vastauksista koskee vain yhtä alaa, viidennes kahta alaa. Hyvin monialaisia oli 
suhteessa vähemmän. Taulukossa 1 on esitetty järjestettyjen koulutusalojen jakautuminen 
vastanneilla.

Taulukko 1.  Alojen määrä vastanneilla, N ja %

Vastanneiden tehtävänkuva

Kyselyn vastaukset toivottiin valmisteltavan asiantuntijatiimissä, johon kuuluisi oppilaitok-
sen edustaja (rehtori, koulutusalajohtaja tai vastaava) sekä erityisopetuksesta vastaava henki-
lö tai henkilöitä. Vastauksista ei voi päätellä, mikä on ollut tosiasiallinen valmisteluprosessi 
oppilaitoksissa. Vastaajien tehtävien perusteella 56 prosenttia (N 53) kuuluu johtotehtäviin 
(kuntayhtymän johtaja, opintohallintopäällikkö, opiskelijahuollon apulaisrehtori, osaston-
johtaja, perustutkintopäällikkö, vararehtori, yksikönjohtaja, kehittämispäällikkö, koulutus-

Aloja 1 2 3 4 5 6 7 8
N 23 19 14 6 11 11 8 3
% 24 20 15 6 12 12 8 3
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johtaja, opiskelijapalveluiden johtaja, koulutuspäällikkö, koulutusjohtaja). Vastanneista 40 
prosenttia on opetus- ja ohjaushenkilöstöä (erityisopettaja, erityisopetuksen koordinaat-
tori, laaja-alainen erityisopettaja, erityispedagogi, integroidusta erityisopetuksesta vastaava 
opettaja, lehtori, opinto- ja kasvatusohjaaja, erityisopetuksen koordinaattori, ammatillinen 
erityisopettaja, erityisopetuksesta vastaava, opinto-ohjaaja, HOJKS-vastaava). Edellisten li-
säksi vastaajina oli koulutussihteeri, projektikoordinaattori ja projektipäällikkö.

2.2 Erityisopetuksen järjestäminen 
Laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 14 §) on säädetty opiskelijan mahdol-
lisuudesta yksilöllisiin opintojen valintoihin. Jotta opiskelijan yksilöllinen valinnaisuus 
toteutuu, koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien poh-
jalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko koulutuksen 
ajan. HOPS perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, 
opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä 
viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai oppilashuol-
topalveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Erityisopetusta 
tarvitsevalle opiskelijalle on laadittava aina kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjes-
tämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (L 630/1998, 20 §). Suunnitelman tulee sisältää 
suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettavat tutkinnon perusteet, tutkinnon laajuus, 
opiskelijalle laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma, opiskelijan saamat erityiset ope-
tus- ja opiskelijahuollon palvelut, muut henkilökohtaiset palvelu- ja tukitoimet sekä erityis-
opetuksen perusteet (A 811/1998, 8 §). Asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta todetaan 
myös, että erityisopetuksessa opetus on mukautettava siten, että opiskelija mahdollisimman 
suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. 
Erityisopetuksena ei pidetä tukiopetusta, joka annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jää-
neille tai oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumishäiriöitä. 

Koulutuksen järjestäjä määrittelee opetussuunnitelman yhteisessä osassa kaikille perus-
tutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat, koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot 
sekä erityisopetuksen periaatteet; tavoitteet, toteutuksen, opetusmenetelmät, tuki- ja eri-
tyispalvelut, asiantuntijapalvelut, yhteistyötahot ja vastuut. Oppilaitoksen tulee varata eri-
tyisopetukseen riittävät voimavarat. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen 
edistäminen nähdään koko oppilaitosyhteisön tehtävänä. Opetussuunnitelman yhteisessä 
osassa tulee myös määritellä yhteiset toimintatavat opiskelijan arvioinnin (L 601/2005, 
25a §) toteuttamisesta tutkinnon perusteiden luvun 7 mukaisesti ja kuvata suunnitelmat ja 
toimintatavat tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi sekä opiskelijoiden mahdollisuudet 
täydentää opintojaan ja suorittaa koko tutkinto. 

Koulutuksen järjestäjille on yleisesti ohjeistettu, että tavoitteita voidaan mukauttaa opis-
kelijan edellytysten mukaan joko niin, että kaiken opetuksen tavoitteet on mukautettu, 
tai mukauttamalla vain yhden tai sitä useamman tutkinnon osan tavoitteet. Opetuksessa 
tulee keskittyä opiskelijan vahvojen osaamisalueiden tukemiseen, minkä nähdään tukevan 
työhön sijoittumista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työssäoppimisen jaksojen aikana 
työssä harjaantumiseen. Opiskelijalle tulee selvittää, miten hän voi koulutuksen jälkeen 
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saada tarvitsemiaan erityispalveluja. Opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita ja tukitoimia 
on muutettava tarpeen mukaan ja edistymistä tulee seurata koulutuksen aikana. 

Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on vastuu vaikeimmin vammaisten koulutuksen järjes-
tämisestä. Ammatillisten erityisoppilaitosten lisäksi vaikeimmin vammaisten koulutukseen 
pääsyn edistämiseksi neljälle koulutuksen järjestäjälle myönnettiin 1.1.2009 opiskelijapaik-
koja jaettaessa rajattu erityistehtävä erityisopetuksen järjestämiseen. Järjestäjät sijaitsevat 
Uudellamaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Rajattu erityistehtävä on 
aiemmin tehdyn päätöksen nojalla myös Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla. Kun erityis-
opetus on koulutuksen järjestäjän järjestämisluvassa erityisenä tehtävänä, erityisopiskeli-
joista maksetaan korotettua yksikköhintaa tarvittavien tukipalvelujen järjestämiseksi.

Koulutuksen järjestäjille suunnatussa sähköisessä kyselyssä kysyttiin, edustaako vastaaja 
oppilaitosta, jolla on rajattu erityisopetuksen erityistehtävä. Kahdeksan vastaajaa on il-
moittanut edustavansa erityisopetuksen erityistehtävän omaavaa oppilaitosta. Näistä eri-
tyisopetuksen erityistehtävä on kuitenkin vain neljällä. Virheellinen vastausten määrä antaa 
viitteitä siitä, että ammatillisen erityisopetuksen järjestämiseen liittyvä terminologia ei ole 
kaikille tuttua.

Erityisopetuksen toteutukseen ja opetusmenetelmiin liittyvien käsitteiden kohdalla on 
ilmennyt epäselvyyttä ja monimuotoisuutta, jonka yhtenäistämistä Miettinen on väitös-
kirjassaan pitänyt tärkeänä koulutuksen kehittämisen ja alueellisen yhteistyön kannalta 
(Miettinen 2008, 150). Tässäkin selvityksessä on ilmeistä, että ohjaukseen ja tukeen tarjolla 
olevan henkilöstön nimikkeet saattavat vaihdella ja tarjolla oleva tuki saatetaan tulkita eri 
tavoin. Ammatillisen erityiskasvatuksen sanastoa ollaankin yhdenmukaistamassa ja määrit-
telemässä osana valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian 
vauhdittamisohjelma (SADe) -hanketta osana oppijan verkkopalvelukokonaisuutta.2 Myös 
opiskelijoista käytetyissä termeissä on ollut vaihtelevuutta. Erityistä tukea tarvitsevista tai 
erityisopetusta saavista opiskelijoista on joskus käytössä myös erityisopiskelija tai erilaiset 
oppijat -termit, joita ei kuitenkaan suositella käytettäväksi. 

Ammatillisen erityisopettajan työ on sidoksissa koulutuksen rakenteeseen ja sille asetettui-
hin tavoitteisiin, kuten Hirvonen kirjoittaa tutkimuksessaan. Erityisopetuksen toteutus-
muoto on muuttunut 1990-luvun koulutuksen lainsäädännöllisten ja rakenteellisten muu-
tosten myötä. Joustavuus ja yksilöllisten oppimispolkujen rakentaminen on korostunut. 
Integraatiosuuntauksen ohella erityisopetukselle ja erityisopettajan työlle on asetettu uu-
denlaisia haasteita. (Hirvonen 2006.) Myös lainsäädännölliset muutokset perusopetuksessa 
vaikuttavat ammatillisen koulutuksen puolelle. Tuen muotojen kolmiportaisuus vaikuttaa 
niveltietojen tiedonsiirtoon, sillä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa opiske-
lun tuki määritellään uuden lainsäädännön myötä yleiseksi, tehostetuksi ja erityiseksi tuek-
si.3 Yleisen tuen eri muodot ehkäisevät sekä poistavat oppimisen esteitä ja vähentävät täten 
oppilaiden tarvetta erityiseen tukeen. Tehostettua tukea tulee antaa oppilaalle, joka tarvitsee 

2 Oppijan verkkopalvelusta ks. http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/oppijanpalvelut/in-
dex.html (luettu 17.10.2011

3 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset. Opetushallitus. 
Määräys 29.10.2010. DNRO 50/011/2010
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oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuo-
toja. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon hänelle tehdyn oppimissuunnitelman 
mukaisesti, kun yleinen tuki ei riitä. Niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimi-
sen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla, annetaan erityistä 
tukea, joka järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen 
tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista pe-
rusopetuksen tukimuodoista ja käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot.4

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan syksyllä 2010 kahdeksan ja puoli prosenttia 
peruskoululaisista eli kaikkiaan 46 700 oppilasta oli siirretty erityisopetukseen. Osuus pysyi 
edellisvuoteen verrattuna ennallaan. Osa-aikaista erityisopetusta sai 23,3 prosenttia oppi-
laista eli 128 700 peruskoululaista lukuvuonna 2009–2010. Osa-aikaiseen erityisopetuk-
seen osallistuneiden osuus kasvoi edellislukuvuodesta puolella prosenttiyksiköllä. (Suomen 
virallinen tilasto.) Erityisopetusta saaneiden määrä perusopetuksessa on heijastunut myös 
ammatillisen peruskoulutuksen puolelle. (Ks. lisää luku 6.1 Erityisopetusta saavien opiske-
lijoiden määrän muutos.)

Ammatillista erityisopetusta annetaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ensisijaises-
ti ammatillisissa oppilaitoksissa samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Opetus 
voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan erityisryhmissä.5 Tilastokeskuksen mukaan 
vuonna 2009 erityisopetusta saavia opiskelijoita ammatillisessa tutkintotavoitteisessa pe-
ruskoulutuksessa oli yhteensä 17 550, joista 15 199 (87 %) opiskeli yleisissä ammatillisissa 
oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa kaikki opiskelijat opiskelevat erityis-
opiskelijoiden opetusryhmissä. Yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa 1 659 eli 12 prosent-
tia opiskeli erityisopiskelijoiden opetusryhmissä.6  

Koulutuksen järjestäjille suunnatussa sähköisessä kyselyssä kysyttiin, kuinka monta pro-
senttia erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista opiskelee kokoaikaisesti erityisopetuksen 
opetusryhmissä. Taulukossa 2 on esitetty erityisopetuksen opetusryhmissä opiskelevien 
prosentuaaliset määrät vastanneilla (N 91). Yhteensä 49 vastaajaa eli 54 % ilmoitti, että 
opiskelijoita ei ole lainkaan erityisopiskelijoiden opetusryhmissä. Noin viidenneksessä op-
pilaitoksista opiskelijoita oli erityisopiskelijoiden opetusryhmissä yhdestä viiteen prosent-
tia. Opiskelijoita oli 6–25 % erityisopetuksen opetusryhmissä vastanneista yli viidennek-
sellä ja vain viidellä oppilaitoksella eli myös viidellä prosentilla opiskelijoita oli enemmän. 
Yhdessä oppilaitoksessa, jolla on rajattu erityisopetuksen erityistehtävä, jopa 73 % erityistä 
tukea tarvitsevista opiskelijoista opiskeli erityisopetuksen opetusryhmässä. 

4 Perusopetuslaki 16 - 17 §. (642/2010)

5 Esim. Opetushallituksen määräys 3/011/2010. S. 198.

6 Lähde: Tilastokeskus – Opetushallituksen WERA – web-raportointipalvelu
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Taulukko 2.  Opiskelijoiden prosentuaalinen määrä erityisopetuksen ryhmissä    
    vastanneissa oppilaitoksissa 
 

Suurimmalla osalla tämän selvityksen vastaajista, jotka edustivat alle 100 tai 101–200 opis-
kelijaa, oli opiskelijoita erityisopetuksen opetusryhmissä nolla prosenttia. Samoin 201–500 
opiskelijan organisaatioissa noin 60 %:lla ei ollut yhtään kokoaikaisia erityisopetuksen ope-
tusryhmiä. 501–1000 opiskelijan vastaajilla yli puolella (55 %) ei ollut lainkaan opiskeli-
joita erityisopetuksen opetusryhmissä. Myöskään 1001–3000 opiskelijan vastaajaa edusta-
neista vastanneista 40 %:lla ei ollut opiskelijoita erityisopetuksen opetusryhmissä. Yhdessä 
yli 3000 opiskelijan oppilaitoksessa opiskelijoita ei ole lainkaan erityisopetuksen opetus-
ryhmissä.

N %
0 % 49 54

1—5 % 16 18
6—10 % 7 8

11—15 % 5 5
16—20 % 4 4
21—25 % 5 5

36, 45, 50, 66, 73 % Jokaista 1 5

% opiskelijoita erityisopetuksen ryhmissä
Oppilaitoksia
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3  Ohjaus ja tuki tutkintotavoitteisessa  
 koulutuksessa

Tässä luvussa esitetään sähköisen kyselyn tulosten perusteella tutkintotavoitteisessa ammatil-
lisessa peruskoulutuksessa kaikille opiskelijoille tarjotun yleisen ohjauksen ja tuen muotoja. 
Lisäksi luvussa on kooste oppilaitoksessa käytössä olevista psyykkistä tukea tarvitseville opis-
kelijoille suunnatuista pedagogisista tukitoimista. Lopuksi esitellään oppilaitosten käytän-
töjä liittyen ohjauksen ja tuen kohdentumiseen sekä vaikutusten seurantaan ja arviointiin.

3.1  Käytössä oleva tuki kaikille opiskelijoille
Vastaajia pyydettiin merkitsemään eri ohjauksen ja tuen vaihtoehdot sen mukaan, missä 
opintojen vaiheissa niitä on käytössä kaikille perustutkinto-opintoja suorittaville opiskeli-
joille, eli ei vain opiskelijoille, joille on tehty HOJKS. Kuvioissa 4 ja 5 on esitetty yhteen-
veto ohjauksen ja tuen muodoista eri opintojen vaiheissa. Vastaaja on voinut valita kaikki 
eri opintojen vaiheet (opintojen alkaessa, opintojen aikana ja opintojen päättövaiheessa) tai 
tukimuotoa ei ole käytössä -vaihtoehdon. Kuviossa näkyy vastanneiden määrät (N). Lisäksi 
kuviossa oleva prosenttiluku osoittaa, kuinka monella ko. kohtaan vastanneella tukimuoto 
on ollut käytössä edes jossain opintojen vaiheessa. 

Kuviossa 6 on esitetty vastaajien arvio käytössä olevien tuki- ja ohjausmuotojen toimivuu-
desta opiskelijoiden opiskelun ja oppimisen tukemisessa7. Vastaajat ovat saaneet arvioida 
ohjauksen ja tuen muotojen toimivuutta viisiportaisella skaalalla (erittäin hyvin, hyvin, ei 
hyvin eikä huonosti, heikosti, huonosti). Tässä luvussa esitellään vastaajien käytössä olevat 
tuen ja ohjauksen muodot sekä arvioita niiden toimivuudesta. Henkilöstöä koskevat tiedot 
esitetään erikseen kuvioiden 7 ja 8 yhteydessä. 

7 Vastauksissa on otettu huomioon vain ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet ko. tukimuodon olevan 
käytössä jossain opintojen vaiheissa.
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Kuvio 4.  Oppilaitoksissa käytössä oleva ohjaus ja tuki sen mukaan, missä   
   kaikissa opintojen vaiheessa niitä on käytössä     

Siirto-HOJKS:ksi kutsutaan perusopetuksessa laadittua suunnitelmaa, joka opiskelijan ja/
tai hänen huoltajiensa luvalla siirretään ammatilliseen oppilaitokseen. Siirto-HOJKS sisäl-
tää perusopetuksen jälkeisen koulutuksen järjestämisen kannalta olennaiset tiedot mm. eri-
tyisopetuksen perusteesta, noudatetusta opetussuunnitelmasta ja perusopetuksen aikana ja 
päättövaiheessa opiskelijalle tarjotuista tukitoimista. Lähtötietojen siirto muille opettajille 
on kriittinen opiskelijan tukemisen kannalta, sillä kaikkien opiskelijaa opettavien sekä opis-
kelijahuollon henkilöiden tulisi saada tiedot tuen tarpeesta (Miettinen 2008, 177). Siirto-
HOJKS on käytössä 86 %:lla (N 80) vastaajista ja sen käyttö painottuu ymmärrettävästi 
opintojen aloitusvaiheeseen. Ruotsinkielisen koulutuksen järjestäjistä (N 8) siirto-HOJKS 
ei ole käytössä kolmella eli käyttöprosentti on 63. Yli puolet kaikista vastanneista (52 %) 
koki siirto-HOJHKSin käytön joko hyvin tai erittäin hyvin toimivaksi. Silti yli 13 % kokee 
sen toimivan heikosti.
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Opintojen lähtötason arviointeja tehdään lähes kaikilla (97 %, N 90) vastanneista, joista 
66 % arvioi lähtötason arviointien toimivan joko hyvin tai erittäin hyvin. Opiskeluvalmi-
uksien kartoitusta tehdään 90 %:lla (N 81) vastanneista ja heistä puolet kokee kartoituksen 
toimivan hyvin. ”Ei hyväksi tai huonoksi” arvioinneiden osuus on melko suuri (38 %). Yli 
joka kymmenes vastaaja on arvioinut opiskeluvalmiuksien kartoituksen toimivan heikosti.

Neuvontaa ja ohjausta koulutussuunnittelussa annetaan tasaisesti eri opintojen vaiheessa 88 
%:lla vastanneista. Heistä 62 % on arvioinut sen toimivaksi. Melkein kaikki vastanneista 
toteuttavat ryhmäyttämistä opintojen alkuvaiheessa (98 %, N 89). Opintojen aikana ryh-
mäyttäminen jatkuu puolella vastanneista. Vastanneista 59 % on arvioinut ryhmäyttämisen 
toimivan hyvin. Samoin oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen on painottunut opin-
tojen alkuvaiheeseen 93 prosentillla (N 77) vastanneista, mutta sitä jatketaan opintojen 
aikana 73 prosentilla vastanneista. Valtaosa ei ole ottanut sen toimivuuteen kantaa eli 57 
% on vastannut ”ei hyvin eikä huonosti”. Kolmasosa kokee oppimaan oppimisen taitojen 
kehittämisen toimivan hyvin. Neuvontaa ja tukea arkielämän hallintaan on vastausten pe-
rusteella käytössä eri opintojen vaiheissa 99 %:lla vastaajista, painottuen kuitenkin opin-
tojen alku- ja keskivaiheille. Jopa 75 % on arvioinut arkielämän hallinnan tukemisen joko 
hyväksi tai erittäin hyväksi – viidennes vastaajista arvioi sen toimivan erittäin hyvin. 

Opinto-ohjaus on käytössä kaikilla kysymykseen vastanneilla (N 92). 87 % on arvioinut 
opintojen ohjauksen toimivaksi, loput ovat todenneet sen toimivan ”ei hyvin eikä huonos-
ti”. Tutkinnon perusteiden mukaan opinto-ohjauksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden 
hyvinvointia, ehkäistä opintojen keskeyttämistä, edistää työllistymistä ja tukea jatko-opin-
toihin hakeutumista. Koulutuksen järjestäjän on kiinnitettävä huomiota erityisesti niiden 
opiskelijoiden ohjaukseen, joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia, poissaoloja koulutuk-
sesta tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia.8

8 Esim. Opetushallituksen määräys 3/011/2010. S. 196.
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Kuvio 5.  Oppilaitoksissa käytössä  oleva ohjaus ja tuki sen mukaan, missä   
   kaikissa opintojen vaiheessa niitä on käytössä

Samanaikaisopetuksessa pyritään opetuskäytäntöihin, jotka luovat paremmat mahdollisuu-
det tukea tarvitsevien opiskelijoiden sosiaaliseen integroitumiseen ammatillisen koulutuk-
sen ryhmissä. Samanaikaisopetusta toteutetaan 83 %:lla vastanneista (N 75/90). Viidennes 
on arvioinut sen toimivan heikosti, 44 % on arvioinut samanaikaisopetuksen toimivaksi. 

Tavoitteita yksilöllistetään 92 %:lla vastanneista (N 85/92) ja yksilöllisiä oppimismene-
telmiä sovelletaan 95 %:lla (N 89/94). Tavoitteiden yksilöllistämisen on koettu toimivan 
heikosti 15 %:lla vastanneista, mutta lähes puolet on arvioinut sen toimivan hyvin. Yksi-
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löllisten oppimismenetelmien käytössä arviot eivät poikkea suuresti edellisestä. Yksilöllistä 
materiaalia käytetään 91 %:lla (N 85/93), mutta sen soveltamisessa on selkeästi enemmän 
ongelmia, sillä jopa neljännes kokee sen toimivan heikosti, 47 % ei ota kantaa ja vain 
neljännes kokee yksilöllisen materiaalin käytön toimivan hyvin. Yksilöllistä opiskeluaikaa 
sovelletaan 94 %:lla (N 79/84) vastanneista. Jopa 60 % kokee yksilöllisen opiskeluajan 
toimivan hyvin tai erittäin hyvin. 

Erityisen tuen tarpeessa oleva opiskelija voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon yksi-
löllisen tuen mahdollistavissa pienryhmissä, ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen 
ryhmissä tai ammatillisissa oppilaitoksissa samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa 
(integroitu erityisopetus). Tilapäiset pienryhmät ovat käytössä 82 %:lla (N 74) vastanneis-
ta. Lähes 60 % kokee tilapäiset pienryhmät toimiviksi opiskelijoiden tukemisen keinona 
ja vain seitsemän prosenttia on arvioinut ne heikosti toimiviksi. Osa-aikaisia pienryhmiä 
on käytössä 55 %:lla (N 51) vastanneista, joista puolet pitää niitä hyvin toimivina. Pysyviä 
pienryhmiä on vain 53 %:lla (N 46) vastanneista. Yli 60 % kokee ne toimiviksi – heistä 40 
% erittäin hyviksi. 

Avoimia rästi-, tuki- tai vastaavia pajoja on 83 %:lla (N 75/90). Rästipajassa voidaan tarjota 
opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta ja apua tehtävien tekemiseen, suorittaa puuttuvan 
tentin tai rästiin jääneitä harjoitustehtäviä. Ne on arvioitu varsin toimiviksi eli 64 % kokee 
erityyppiset pajat onnistuneena opiskelijoiden tukemisen keinona – niistä erittäin hyvän 
arvion antaneita on yli kolmannes. Tukiopetusta annetaan tarvittaessa 94 %:lla vastanneista 
(N 88/94) ja heistä yli puolet kokee tukiopetuksen toimivaksi opiskelijoiden tuen muodoksi.

Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että opiskelija saa riittävästi ohjausta ja ope-
tusta työssäoppimisen aikana. Tukea työssäoppimiseen tarjotaan 96 %:lla (N 86/90). Tuki 
ammattiosaamisen näyttöjen suorittamiseen on käytössä 91%:lla (N 81/89). Niiden arvi-
oissa ei ole suuria eroja: hieman vajaa 60 % on arvioinut työssäoppimisen ja ammattiosaa-
misen näyttöjen tuen onnistuneeksi. Noin joka kymmenes on arvioinut työssäoppimisen 
tuen ja ammattiosaamisen näyttöjen tuen toimivan heikosti. 

Työvaltainen opiskelu oppimismenetelmänä tarkoittaa perinteisesti oppilaitoksessa suoritet-
tavien opintojen toteuttamista aidoissa tai mahdollisimman aidossa työtilanteissa ja se voi 
tapahtua työpaikalla, oppilaitosympäristössä tai esimerkiksi työpajoilla. Erityisopetusta saa-
van opiskelijan näkökulmasta työvaltainen opiskelu mahdollistaa toiminnallisen oppimisen. 
Laajennettu työssäoppiminen on työvaltaisen opiskelun yksi toteutustapa. Sähköisen kyselyn 
mukaan työvaltaista opiskelua sovelletaan kaikille opiskelijoille 78 %:lla (N 69/89) vastaajis-
ta. Noin puolet kokevat sen onnistuneena tuen muotona, mutta melkein 40 % ei ota kantaa 
suuntaan tai toiseen. Runsas kymmenesosa on arvioinut sen toimivan heikosti. 

Tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjän tulee kehittää ura- ja rekrytoin-
tipalveluja yhteistyössä elinkeinoelämän ja työvoimapalveluiden kanssa sekä edistää ja tu-
kea opiskelijoiden työllistymistä ja jatkokoulutukseen pääsemistä. Työhönsijoittumisen 
suunnittelua tehdään 71 %:lla vastanneista (N 65/92) opintojen aikana. Vain kolmasosa 
on arvioinut sen hyvin toimivaksi ja runsas viidennes on arvioinut sen toimivan heikosti. 
Vuonna 2006 julkaistun Eija Honkasen tutkimuksen aineistossa työllistymisen tukeminen 
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oli kuvattu asiakirjoissa vain 45 %:lla koulutuksen järjestäjistä ja sen toteutuminen vaihteli 
paljon käytännön tasolla (Honkanen 2006, 124). 
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Kuvio 6.  Vastaajien arvio oppilaitoksissa käytössä olevien vaihtoehtojen toimi- 
   vuudesta opiskelijoiden opiskelun ja oppimisen tukemisessa. (Vastaaji- 
   en määrät (N) palkeissa, prosentuaalinen jakautuminen x-akselilla.)
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Aikaisemmin eriteltyjen vaihtoehtojen lisäksi vastaajat saivat merkitä, missä opintojen 
vaiheissa eri henkilöstöä on käytössä opiskelijoiden tukemiseen ja ohjaukseen kaikille pe-
rustutkinto-opintoja suorittaville opiskelijoille. Kuviossa 7 on esitetty yhteenveto käytössä 
olevasta henkilöstöstä. Kuviosta voi päätellä, että henkilöstön tukitoimia tarjotaan pää-
sääntöisesti eniten opintojen jo käynnistyttyä. Erityisopetuksen vastuuopettaja on 77 %:lla 
oppilaitoksista, ammatillista erityisopettaja 75 %:lla ja laaja-alainen erityisopettaja on 53 
%:lla vastanneista oppilaitoksista. Ruotsinkielisen koulutuksen järjestäjillä ammatillinen 
erityisopettaja on kolmella kahdeksasta vastanneesta ja laaja-alainen erityisopettaja on yhtä 
lukuun ottamatta kaikilla ruotsinkielisen koulutuksen osalta vastanneista. 

Koulunkäyntiavustaja on puolella kaikista vastanneista, ohjaaja 53 %:lla ja psykologin tuki 
oppimiseen ja mielenterveyteen liittyen on käytössä 52 %:lla vastanneista. Viittomakielen 
tulkki on käytössä 13 %:lla vastaajista. 
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Kuvio 7.  Käytössä oleva henkilökunta sen mukaan, missä kaikissa opintojen   
   vaiheessa niitä on käytössä opiskelijoiden ohjaukseen ja tukemiseen.
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Kuviossa 8 on esitetty vastaajien arvio käytössä olevan tuki- ja ohjaushenkilöstön toimivuu-
desta opiskelijoiden opiskelun ja oppimisen tukemisessa. Vastaajat ovat saaneet arvioida 
ohjauksen ja tuen muotojen toimivuutta viisiportaisella skaalalla (erittäin hyvin, hyvin, ei 
hyvin eikä huonosti, heikosti, huonosti). Yleisesti ottaen vastaajat kokevat henkilöstön tar-
joaman tuen ja ohjauksen varsin toimivaksi. Eniten hajontaa näkemyksissä on aiheuttanut 
psykologin tuki oppimiseen ja mielenterveyteen liittyen. Noin 40 % arvioi sen toimivan 
heikosti, hieman yli 40 % kokee psykologin tuen hyväksi.
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Kuvio 8.  Vastaajien arvio oppilaitoksissa käytössä olevien vaihtoehtojen toimi- 
   vuudesta opiskelijoiden opiskelun ja oppimisen tukemisessa. (Vastaaji- 
   en määrät (N) palkeissa, prosentuaalinen jakautuminen x-akselilla.)

Muu tarjolla oleva tuki
Vaihtoehtoon ”muu tarjottu tuki ja ohjaus” tuli yhteensä 44 vastausta. Muu tuki on karke-
asti jaettavissa käytössä olevaan henkilöstöön tai opetuksen ja ohjauksen toimintamalleihin. 
Osassa vastauksissa täydennettiin jo tarjolla olleiden vaihtoehtojen sisältöjä. 

Vaikka ”neuvontaa ja tukea arkielämän hallintaan” oli vaihtoehtona strukturoiduissa kysy-
myksissä, erilaiset opiskelijan vapaa-ajan, elämänhallinnan ja sosiaalisen kasvun tuen muo-
dot korostuivat muu -vastauksissa. Keskustelut eri tahojen kanssa tai opiskelijan päivittäi-
nen kohtaaminen tuotiin tukimuotona esiin eri muodoissa, kuten esimerkiksi seuraavassa 
lainauksessa: 

”Henkilökohtainen ohjaus opintojen kaikissa vaiheissa, yksilöopetus tarvittaessa, tuki-
keskustelut, seurantakeskustelut, koulun ja kodin välinen yhteistyö.” 

Kuraattorin tarjoama tuki nostettiin erityisesti esiin seitsemässä vastauksessa. Nuoriso-
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ohjaajan tai nuorisopedagogin tuki mainittiin neljässä oppilaitoksessa. Ennaltaehkäisevään 
toimintaan panostetaan yhdessä oppilaitoksessa juuri nuorisopedagogin avulla, joka ma-
daltaa kynnystä ottaa yhteyttä aikuiseen. Vastaavasti erityistä ”arkiohjaajamallia” kehitetään 
ESR-rahoitteisessa Armi-hankkeessa (ks. luku 3.3). Tuettu asuminen tai asuntolaohjaus 
nostettiin esiin kolmessa vastauksessa. Matalan kynnyksen opiskelijahuollon neuvontapis-
te ”OHO-parkki”, jota pidetään kerran viikossa ruokalassa yhteydenoton madaltamiseksi, 
mainittiin yhdessä oppilaitoksessa osana opiskelijahuollon tehostettuja palveluita. Etsivä 
nuorisotyö mainittiin niinikään neljässä oppilaitoksessa. Sen toiminnan kuvattiin yhdessä 
vastauksessa olevan osa laajennettua opiskelijahuollon tukea:

”-- Etsivä nuorisotyöntekijä on jalkautunut oppilaitokseen 1 pv / vko sekä sosiaalinen 
nuorisotyön tuki auttaa arjen asioissa ja harrastuksissa, nuortenpajalla voi suorittaa 
opintoja (tehty sopimus), opettaja vastaa sisällöistä, yksilövalmentaja tukee tehtävissä. 
Erityisopetuksen vastuuhenkilö on sama kuin laaja-alainen erityisopettaja.” 

Opiskelijahuollon toimintaa kuvattiin myös seuraavassa esimerkissä: 

”Osana opiskelijahuoltoa aloitettu 2011 Varikko-toiminta, jossa laaja-alainen erityis-
opettaja-palveluohjaaja työpari työskentelee tehostetusti palveluohjauksen menetelmin 
opiskelijoiden kanssa, joille tavanomaiset opiskelijahuollon tukitoimet eivät riitä tai 
jotka tarvitsevat nopeaa ja intensiivistä tukea ja ohjausta. Em. tukitoimista osa toteu-
tuu juuri Varikossa.”

Terveydenhoito mainittiin viidessä vastauksessa. Selkeästi mielenterveyteen liittyviä tuen 
muotoja olivat psykiatrisen sairaanhoitajan lisäksi psyykkinen valmennus sekä kuraattorin 
vetämä mielenterveysryhmä ja terveydenhoitajan täsmätapahtumat. 

Ohjaus oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin tuotiin esiin joissain vastauksissa: Yhteistyö-
tä tehdään työpajojen kanssa tai yksilö- ja ryhmäohjausta on hankittu ulkopuolisten tuottaji-
en kautta. Lisäksi mainittiin moniammatilliset hoitokokoukset työvalmennussäätiön kanssa. 
Myös yhteistyö ammattistartin ja 10-luokan osalta tuotiin esiin. Tässä yhteydessä mainittiin 
myös nuorten perusopetuksen siirtymävaihetta tukeva hanke Nuorten tuetut opinpolut ja 
nuorisotyöllisyysprojekti Quo Vadis iuvenis - minne menet nuori? (ks. lisää luku 5.4)

Erityisopetuksen koordinaattorin palvelut mainittiin muutamassa oppilaitoksessa. Erityis-
opettajan ammattiaineiden opettajien konsultointi ohjaukseen sekä välineisiin liittyen tuo-
tiin niin ikään esiin muutamassa vastauksessa. Opettajien erityispedagogisessa ohjauksessa 
hyödynnetään myös sähköistä oppimisympäristöä. Opetukseen liittyviä ratkaisuja tuotiin 
esiin yksittäisissä vastauksissa. Näitä olivat kaksoisopettajuus, jakotunnit, painotettu ryh-
mänohjaus, avoin kurssitarjonta ja suomi toisena kielenä -opetus. Aikalisäohjauksen malli 
mainittiin kahdessa oppilaitoksessa, esimerkiksi: 

”Opiskelijan keskeyttämissuunnittelun yhteydessä aikalisäohjaus/ pysäytyspalaveri.”

Tuen muotoja arvioivassa kohdassa yksi vastaaja mainitsee ammatilliset ohjaajat opiskeli-
joiden joukossa erittäin hyvin toimivana käytäntönä. Erittäin hyvin toimivaksi mainittiin 
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myös koulun ulkopuolinen nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö. 

Muu mainittu henkilöstö oli työnohjaajat, oppilaitospastori (N 3), koulupoliisi ja toimin-
taterapeutti. Edellä mainittujen lisäksi erilaisia tuen muotoja olivat tuki lääkelaskuihin, 
työllistymisen tuki opintojen loppuvaiheessa ja Tupakasta irti -kurssi. 

Tukipalveluiden riittävyys

Vastaajat saivat arvioida opiskelijoille tarjoamiensa tukipalveluidensa riittävyyttä opiskeli-
joiden tarpeisiin nähden skaalalla 1–4. Riittämättömiksi palvelut arvioi vain neljä vastaajaa. 
Noin joka kymmenes arvioi tukipalvelut vähäisiksi. Kohtalaisina palvelut koki 72 % ja 
riittävinä 14 %. Vastausten keskiarvo oli 2,9. 

Taulukko 3.  Tukipalveluiden riittävyys opiskelijoiden tarpeisiin nähden (N 95)

Koulutuksen kielen mukaan tarkasteltuna vastauksissa on hieman eroja, vaikka aineistojen 
koon vuoksi vertailu ei ole kovin mielekästä. Ruotsinkielisen koulutuksen kahdeksan vastaus-
ta jakautuivat siten, että puolet (N 4) arvioivat tukipalvelut kohtalaisiksi. Vähäiseksi palvelut 
arvioitiin kahdessa vastauksessa. Ruotsinkielisen koulutuksen tukipalveluiden riittävyys ar-
vioitiin hieman heikommaksi kuin suomenkielisen koulutuksen osalta eli keskiarvo on 2,6.

3.2  Pedagoginen tuki ja ohjaus psyykkistä tukea  
 tarvitseville opiskelijoille
Kaikille opiskelijoille tarjottua tukea ja ohjausta kartoitettiin pääosin strukturoiduilla ky-
symyksillä (ks. edellinen luku 3.1). Vastaajia pyydettiin myös tarkentamaan avovastauksel-
la, millaista pedagogista tukea ja ohjausta tarjotaan erityisesti psyykkistä tukea tarvitseville 
opiskelijoille. Vastauksia tuli yhteensä 91 ja ne vaihtelivat paljon ”jatkuvasta seurannasta” 
tai ”terveydenhoitajien tapaamisista” laajempiin kuvauksiin eri tukimalleista. 

”Joustavat opintopolut/ terveydenhoitajan-/ kuraattorin-/ verkoston palvelut” kiteyttää hyvin 
useimmat vastaukset. Vastauksissa on kuvattu yksilöllisiä opetusjärjestelyjä, opetuksen ja 
ohjauksen tukihenkilöstöä, esteettömän ilmapiirin tekijöitä kuten keskustelut ja kohtaami-
set9 sekä oppilaitoksen ulkopuolisia yhteistyötahoja ja verkostoja. Muutama maininta tuli 
myös koulun ja kodin yhteistyöstä, kuten keskustelut huoltajien kanssa, jotta opiskelijoiden 
mahdolliset pedagogiset haasteet saadaan esiin, jos nuori ei itse osaa ilmaista tarpeitaan. 

Opiskelijan kannustaminen ja kohtaaminen sekä esimerkiksi kiireettömän ilmapii-
rin luominen nähdään usein keskeisenä opiskelijan tukikeinona. Tässä yhteydessä mai-
nittiin kuraattorin, erityisopettajan, opinto-ohjaajan, luokanvalvojan tai ryhmänohjaajan 
antama ohjaus tai kannustaminen ja tukeminen itsenäiseen selviytymiseen. Yksilölliseen 
ohjaukseen ja tukeen liittyvää henkilöstöä tuotiin hyvin esille. Henkilökohtainen ohjaus 

Riittämättömät (1) Vähäiset (2) Kohtalaiset (3) Riittävät (4 )
Tukipalveluiden riittävyys opiskelijoiden 
tarpeisiin nähden N 4 (4 %) N 10 (11 %) N 68 (72 %) N 13 (14 %)

9 Ks. lisää esteettömästä oppimisympäristöstä esim. www.esteetonamis.fi (viitattu 15.11.2011)
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ja opiskelijahuoltoryhmän tuki nousivat vahvasti aineistosta psyykkistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden tukikeinona. Opiskelijalle annetaan yksilöllistä tukea oppilaitosten omien 
käytäntöjen mukaan erityisesti ryhmänohjaajilta, aineenopettajilta ja erityisopetuksesta vas-
taavilta opettajilta.

Erityisesti aineistosta nousivat yksilölliset ratkaisut opiskelujen toteutuksessa, kuten 
joustavan opiskeluajan soveltaminen, tavoitteiden yksilöllistäminen ja vaihtoehtoiset suo-
ritustavat. Opiskelijoiden jaksamista tukevia toimia olivat muun muassa päivien rytmittä-
minen, lyhyempi koulu- tai työpäivä, kevennetty työjärjestys ja pidennetty opiskeluaika. 
Vaihtoehtoisissa suoritustavoissa mainittiin mm. strukturoidut työtehtävät, yksilöllistetyt 
tehtävien palautusajat ja pidemmät vastausajat kokeissa. Myös muutama maininta tuli ylei-
semmin työvaltaisesta opiskelusta ja laajennetusta työssäoppimisesta. Tiedonhankintateh-
tävissä annettiin apua tiedonhaun aloittamiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Myös sosi-
aalisiin tilanteisiin liittyviä paineita vähennettiin esimerkiksi siten, että sama opettaja arvioi 
ammattiosaamisen näytöt tai käytössä on ”keskusteleva ja soveltava opintokokonaisuuksien 
suorittaminen”. Muita mainittuja opetusjärjestelyjä olivat samanaikaisopetus, tukiopetus ja 
rästipajojen tuki. Lisää esimerkkejä alla:

”Ryhmänohjaajien ja ammatillisten aineiden opettajien erityisopetuksen lisäresurssilla 
toteuttamaa henkilökohtaista ohjausta ryhmämuotoisen opiskelun  ohella on saatavil-
la, lisäksi kuraattorin, opinto-ohjaajan ja/tai erityisopettajan henkilökohtaista tukea 
siinä, miten opiskelija luo omaa oppimisstrategiaansa.”

”Hojks: yksilöllinen opiskeluaika, lyhyemmät päivät, kannustaminen. Kuraattorin 
palvelut, psykiatrinen terveydenhoitaja, kuntoutussuunnitelma, hoito päiväosastolla, 
laitoshoito.”

Vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet psyykkistä tukea tar-
vitsevien opiskelijoiden tukena nousivat vahvasti esiin. Pajatoiminnan lisäksi mainittiin 
esimerkiksi lisäopetustilat, joissa on mahdollista opiskella tarvittaessa muualla kuin luok-
katilassa ja erilliset rauhalliset oppimistilat. Pienryhmäopiskelu nostettiin kuudessa vasta-
uksessa. Lisää esimerkkejä alla:

”Työvaltainen opetus kaikilla koulutusaloilla, oppimisympäristöihin tutustutaan psyyk-
kistä tukea tarvitsevien kanssa tarkemmin. Opintojen suunnittelu tiiviissä yhteistyössä 
esimerkiksi ammattiopettajan, ryhmänohjaajan ja erityisopettajien kanssa.” 

”Meillä on nk. erkkanurkka, jossa opiskelijat voivat käydä dialogista keskustelua eri-
tyisopettajan kanssa. -- Heidän kanssa tehdään yksilöllisiä opintopolkuja, mietitään 
tuen tarve niin koulussa kuin arkielämässäkin, ollaan yhteydessä eri toimijoihin, jär-
jestetään mahdollisuus opiskella yksilöllisesti oppisopissa koulunkäyntiavustajan tuella 
esim. parina päivänä viikossa, ihan mitä tahansa tarvitsee ja kaikki mahdollinen tuki. 
Autetaan mtt-aikojen10 varaamisessa, mennään mukana jne.”

10 mtt = Mielenterveystoimisto
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Moniammatillisten opiskelijahuoltoryhmien asiantuntijuus psyykkisen tuen tarjoami-
sessa korostuu vastauksissa, samoin oppilaitosten kuraattorien tarjoama tuki. Opiskelijat 
ohjataan usein terveydenhoitajalle tai kuraattorille ja tarvittaessa edelleen esimerkiksi opis-
kelijan oman kunnan palveluihin. Joissain oppilaitoksissa opiskelijat ohjataan koulutuksen 
järjestäjän erikseen palkkaaman mielenterveysasioihin erikoistuneen hoitajan (psykiatrinen 
sairaanhoitaja) konsultaatioon. Yhdessä vastauksessa mainittiin myös erilliset mielialaryh-
mät psykologin palveluiden ja psykiatrisen sairaanhoitajan tuen lisäksi. Toisessa vastauk-
sessa tuotiin esiin erillinen Mielialataidot-kurssi. Myös mielenterveys- ja päihdehoitajan 
palvelut ja kasvatusohjaajat mainittiin. 

”Kasvatusohjaaja ja kouluterveydenhoitaja pääasiassa tukena ja ohjaavat tarvittaessa 
jatkotutkimuksiin.” 

”Opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja. Moniammatillinen yhteistyö, 
jossa sovitaan eri henkilöiden työn- ja vastuunjako. Mahdollisesti oma tukihenkilö.”

”Yhteistyössä psykiatrin kanssa suunnitellaan opiskelijan valmiuksien mukainen opin-
tojen toteuttamissuunnitelma, jossa ovat mukana opiskelijan lisäksi opettaja, kuraat-
tori ja tilanteen mukaan koulunkäyntiavustaja / ammatillinen ohjaaja. Opiskelu 
tapahtuu lisäohjauksella / tuella opettajan ja koulunkäyntiavustajan / ammatillisen 
ohjaajan kanssa.”

”Psyykkistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarjotaan oppilaitoksen omien psykologien 
tukea, joka on yksilö- ja ryhmäohjausta. Ryhmämuotoista tukea ovat: mielialataidot-
kurssi sekä oma kurssi jännittäjille. Näissä ryhmissä opiskelijat oppivat keinoja hallita 
omia tunteitaan sekä kehittävät opiskelutaitojaan. Lisäksi opiskelijoilla on mahdolli-
suus suorittaa esim. sairauslomasta johtuvia tekemättömiä opintojaan rästipajalla.”

Verkostoyhteistyötä tehdään vastausten perusteella runsaasti. Vastauksissa tuotiin esiin joi-
tain eri toteutusmalleja kuten ”verkostoyhteistyö sairaanhoitopiirin, opiskeluterveydenhuollon 
ja liikkuvan psykiatrisen työryhmän (Kolikko-ryhmä) kanssa”. Mielenterveystoimistot nou-
sivat oleelliseen asemaan yksittäisinä ulkopuolisina tahoina. Muita sidosryhmiä olivat so-
siaalitoimi, (Mtt:n alainen) kriisikeskus, nuorisopsykiatria, etsivä työ ja muut mahdolliset 
tukihenkilöt ja nuorten sijoituspaikat. 

”Tärkeimpänä yhteistyö mielenterveystoimiston kanssa. Kevennetty ohjelma ja tervey-
dentilan huomioiminen työjärjestyksissä: esim. viikko-ohjelmat, vaihtoehtoisia suori-
tustapoja, laaja-alaisen erityisopettajan/ammatillisen er. opettajan yksilöllinen ohjaus, 
moniammatillinen HOJKS-yhteistyö (mm. terveydenhuollon verkostopalaverit). 
Samanaikaisopetuksen ryhmäopetus: luokan jako kahteen ryhmään, jolloin ohjausta 
enemmän yksittäisille opiskelijoille. Kontakti vahvistuu. Työrauha ja ilmapiiri para-
nee. Edellyttää, että laajalla ervalla11 on ko. ryhmälle opetustunteja, toinen puolikas 
toteutettu erva-tunneilla. Tästä kiitettävää palautetta koko ryhmältä.

11 erva = erityisopetuksen vastuuopettaja
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Samanaikaisopetus koettu erittäin hyväksi, mahd. myös eriyttää. Kosmetologiryhmä 
jaettu: omaa alaa opettaa oma opettaja, laaja erva omaa aihettaan + vaihto. Toimin-
nalliset ryhmät: vapaasti valittava kurssi: Elämä edessä. Lisäksi muita ryhmäkohtaisia 
toiminnallisia opetusjaksoja, joissa mukana ryhmänohjaajan lisäksi draamallisiin me-
netelmiin perehtynyt kuraattori ja laaja-alainen erityisopettaja.”

Yhteistyö hoitavan tahon kanssa kuten opintojen suunnittelu- ja keventäminen yhteistyössä 
tuotiin suoraan esiin vain neljässä vastauksessa, kuten esimerkiksi: 

”Säännölliset hojks-palaverit tukitoimien toimivuudesta / riittävyydestä sekä opintojen 
etenemisestä, hoitotaho mahdollisesti mukana tai erityisopettaja osallistuu pyydettäessä 
verkosto- ja hoitopalavereihin.”

”Yksilölliset opetus- ja ohjaustuokiot (erityisopetus), opintojen suunnittelu- ja keventä-
minen yhteistyössä hoitavan tahon kanssa, opiskelijan erityinen henkilökohtainen oh-
jaus ja opetus (ammatillinen opettaja, luokanvalvoja), voimaantuminen ja opintoihin 
paluu TUKEVA-työvalmennussäätiön kanssa yhteistyössä.”

3.3  Psyykkisen tuen ja mielen hyvinvoinnin  
 kehittämishankkeita

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeessa on luotu sivut, jotka on 
tarkoitettu koulutuksen järjestäjien henkilöstön ja hyvinvointityötä tekevien järjestöjen 
yhteiseksi alustaksi. Sivut toimivat hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämisessä hyviksi 
havaittujen käytäntöjen levittämisen alustana. Sivulta löytyy myös hyvinvoivan oppimis-
ympäristön tarkistuslista, joka on tarkoitettu pohjaksi, jota sen käyttöön ottanut koulutuk-
sen järjestäjä ja oppilaitos muokkaa omiin käytäntöihinsä sopivaksi. Hanketta ja sivustoa 
hallinnoi Saku ry. Tuotokset on saatavissa hyvinvointiportaalista www.alpo.fi/henkilosto/.

Mielen hyvinvointi -projektin tavoitteena on tuottaa toisen asteen oppilaitosten henki-
löstön käyttöön opetus- ja ohjausmateriaalia sekä toimintamalleja opiskelijoiden mielen 
hyvinvoinnin edistämiseen. Mielen hyvinvointi -hankkeessa on kehitetty ryhmänohjaus-
toimintaa ja varhaisen tuen mallia. Mielen hyvinvointia edistäviä toimintoja sisällytetään 
mm. oppilaitosten opetus- ja hyvinvointisuunnitelmiin. Lisäksi projektissa muodostetaan 
koordinaattori- ja kouluttajarengas, joka organisoi ja kouluttaa toisen asteen oppilaitosten 
henkilöstöä mielen hyvinvoinnin tietojen ja taitojen vahvistamiseen. Projektin kohderyh-
minä ovat toisen asteen koulutuksen ryhmäohjaajat, muut opettajat, opiskelijahuoltoryh-
män jäsenet, ohjaajat ja muu oppilaitosten henkilöstö. Projektin lopullisina hyödynsaajina 
ovat toisen asteen opiskelijat, heidän huoltajansa ja verkostonsa. Projektin vaikutuspiirissä 
on yli 7000 opiskelijaa. Lisäksi työpaikoille tuotetaan työssäoppimisen ohjaamisen tueksi 
ohjausmateriaalia ja koulutetaan työpaikkaohjaajia huomioimaan mielen hyvinvointia edis-
täviä tekijöitä. Hanketta hallinnoi ORTON Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto. 
Hanke päättyi vuoden 2011 lopussa. www.keskuspuisto.fi/mielenhyvinvointi.
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Tsemppari - Nuorten Aikalisä Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa (2008–2011). 
Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla tuetaan nuorta suorittamaan amma-
tillinen perustutkinto sekä tuetaan opintonsa ammatillisessa oppilaitoksessa keskeyttäviä 
nuoria. Tsemppari-hankkeen toimijat jalkautuvat tekemään monihallinnollista ja -ammatil-
lista kehittämistyötä oppilaitosten toimijoiden kanssa. Opintojen alkuvaiheen tukemiseksi 
on kehitetty ryhmäyttämistoimintaa ja järjestetty koulutusta ryhmänohjaajille. Psykiatriset 
sairaanhoitajat toimivat oppilaitoksissa mielenterveys- ja päihdeosaamisen asiantuntijoina 
sekä tsemppari-ohjaajina. Keskeinen osa tukipalvelua on poissaoloihin puuttuminen. Osa 
toiminnasta on opiskelijahuoltoryhmien toiminnan kehittämistä ja ohjaussuunnitelmatyö-
tä. Myös yhteistyötä ohjaus-, tuki- ja neuvontapalveluiden kanssa pyritään tiivistämään.

Tsemppari-ohjaajat työskentelevät erityisesti keskeyttämisvaarassa olevien ja keskeyttä-
neiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden ohjaus tapahtuu saattaen vaihtaen oppilaitok-
sen sisällä ja ulkoisissa verkostoissa. Hankkeen lähtökohtana on ollut suuri keskeyttäneiden 
opiskelijoiden määrä ammatillisissa oppilaitoksissa. Tsemppari-hankkeen taustalla on Hel-
singin kaupungin neljä hallintokuntaa ja näkökulmaa: terveyskeskus terveyserojen näkö-
kulmasta, opetusvirasto opintojen keskeyttämisen vähentämisen näkökulmasta, sosiaalivi-
rasto syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta, henkilöstökeskus nuorten työllisyydenhoidon 
näkökulmasta. Yhteisenä tavoitteena on nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi. 
Ks. www.hel2.fi/tsemppari/ 

Oppimisen yhteispeli -hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallinen avokuntou-
tusmalli todennetuista mielenterveysongelmista kärsiville ammatillisen koulutuksen opis-
kelijoille. Malliin liitetään kiinteästi oppilaitoksen opetushenkilöstön ja opiskelijahuol-
lon tukitoimet. Tavoitteena on myös vahvistaa opetushenkilökunnan ja opiskelijahuollon 
ohjauksellisia ja pedagogisia valmiuksia järjestellä ja mukauttaa opetusta mielenterveys-
ongelmallisille opiskelijoille heidän tarpeidensa mukaan. Hanke kohdistuu mm. opetus-
henkilökunnan pedagogisten valmiuksien lisäämiseen, opetuksen mukauttamiseen mie-
lenterveysongelmaisten opiskelijoiden kohdalla sekä oppilaitosten toteuttamaan toimintaan 
Kelan tukeman kuntoutuksen välijaksojen aikana. Kuntoutujatasolla rohkaistaan ja tuetaan 
opiskelijaa huolehtimaan omasta elämästään ja opiskelustaan sekä hakemaan itselleen tar-
peen mukaan hoito- ja tukipalveluja. 

Hanke toteutetaan vuosina 2011–2013 avomuotoisina ryhmäpainotteisina kuntoutus-
kursseina. Niihin sisältyy ryhmämuotoisia avojaksoja ja yksilöllisiä käyntikertoja. Yksilön 
käyntikerrat voivat toteutua myös verkostotapaamisina. Palveluntuottaja toteuttaa kehittä-
mishankkeen aikana neljä kuntoutuskurssia. Yhden kuntoutuskurssin kesto seurantoineen 
on 1,5 vuotta ja kurssi toteutetaan lukukausien aikana. Kuntoutus toteutetaan osana kun-
toutujan kokonaisvaltaista hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa. Tavoite on, että hanke on osa 
opiskelijan muuta tukiprosessia, eikä se jää irralliseksi toiminnaksi. Hankkeen toteuttaa Kou-
lutuskeskus Tavastia ja Oulun seudun ammattiopisto. Hallinnoijana toimii Kiipulasäätiö. 

Oppimisen yhteispeli -hankkeen sisarhankkeena on Opi-hanke (Opiskelevien nuorten 
mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke), jonka kautta valitut nuoret saavat kuntou-
tusta opintojen aikana. 
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Armi – arkiohjauksen malli -projektissa kehitetään jalkautunut opiskelijahuollon malli 
– arkiohjaus keskeyttämisvaarassa olevien ja keskeytykseltä opiskelemaan palaavien opis-
kelijoiden tueksi. Opiskelijan opiskeluun kiinnittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheessa 
siten, että opiskelijalle muodostuu mahdollisimman pian kokonaiskuva opinnoista sekä 
tulevasta ammatista ja työelämän tarjoamista mahdollisuuksista. Keinoina käytetään tutus-
tumiskäyntejä, työelämän edustajien vierailuja ja valmistuneiden opiskelijoiden uratarinoi-
ta. Projektissa tuetaan eri toimijoiden (opettajat, opiskelijahuoltohenkilöstö) välistä koh-
taamista ja keskustelua. Projektin tuotoksia ovat arkiohjauksen mallin lisäksi lisääntynyt 
yhteistyö ammatillisten oppilaitosten välillä ja tutkimustieto keskeyttämisen syistä.

Arkiohjaajat keskittyvät vaikeuksissa olevien opiskelijoiden tukemiseen. He tarjoavat 
apua ongelmiin joko itse tai ohjaamalla opiskelijan olemassa olevien palvelujen piiriin. Pro-
jektin tavoitteena on opiskelijan opiskeluprosessin kokonaisvaltainen tukeminen niin, että 
opiskelija sitoutuu opintoihinsa ja valmistuu ammattiin, sekä siirtyy työelämään osaavana 
työntekijänä. Projektin tuloksena opintojen keskeyttämiset vähenevät. Arkiohjauskoulutus-
ta ja tukea arkiohjauksen mallin kehittämiseen antaa Helsingin Diakoniaopisto. Armi -pro-
jektissa tehdään haastattelututkimus opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen syistä. Myös 
arkiohjausmallin kehittämistä selvitetään tutkimuksellisesti. Hankkeen toteuttaa Helsingin 
kaupunki (2010–2013). Ks. www.hel.fi/hki/opev/fi/Ammatillinen+koulutus/Kehitt_mis-
hankkeet/Armi-hanke

3.4 Ohjauksen ja tuen kohdentumisen sekä vaikutus- 
 ten  seuranta ja arviointi oppilaitoksissa 
Tutkinnon perusteissa todetaan, että henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista 
ja opintojen edistymistä seurataan. Opiskelijan ja opettajien tulee arvioida henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelman toteuttamisen mahdolliset esteet.12 Opiskelijatason seurannan 
lisäksi tulisi tukitoimien ja opiskelijahuollon toimintaa seurata ja arvioida oppilaitosten 
oman laatutyön tueksi ja toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Vastaajia pyydettiin kuvaamaan, kuinka kaikkien perustutkinto-opintoja suorittavien 
opiskelijoiden ohjauksen ja tuen kohdentumista ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan op-
pilaitoksissa. Kohtaan saatiin 88 vastausta. Neljässä oppilaitoksessa on vastattu, ettei oh-
jauksen ja tuen kohdentumista ja vaikutuksia seurata mitenkään, seurantaa rakennetaan 
vielä tai arviointi on vähäistä. Useassa vastauksessa annettiin ymmärtää, että järjestelmä on 
kehittymässä tai esimerkiksi systemaattinen laatutyö on käynnistymässä. Yleistä oli, että 
vastauksissa tuotiin esiin erilaisia mitattavia seurannan kohteita, kuten läpäisy, eroamiset, 
opintosuoritukset tai opiskelijapalaute ja niitä seurattiin erityisesti opiskelijahuoltoryhmän 
toiminnan kautta. 

Osa vastauksista koski yksittäisen opiskelijan näkökulmaa, toisissa arvioitiin koko oppi-
laitoksen järjestelmää. Yksilötasolla korostuivat ohjauskeskustelut, havainnointi ja opis-
kelijoiden seuranta. Opiskelijat ohjataan tukitoimiin esimerkiksi ryhmän vastuuopettajan 
ilmaiseman huolen jälkeen tai tukitoimien tarvetta arvioidaan opiskelijahuoltoryhmän 
järjestämissä ryhmäpalavereissa, joissa käydään kaikki opiskelijat systemaattisesti läpi. 
Opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa voidaan pitää esimerkiksi pysäytyspalaveri, jossa 
12 Esim. Opetushallituksen määräys 3/011/2010. S. 197.
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suunnitellaan yhdessä jatkosuunnitelma. Tämän jälkeen opiskelijan opinnoissa edistymistä 
seurataan yksilötasolla. Vaikuttavuuden toteutumista haetaan pitkälti mitattavista seuran-
nan kohteista, mutta systemaattisempaa seurantaa, jossa tarkastellaan tuen kohdentumista 
ja sen vaikutuksia organisaatiotasolla, ilmenee harvemmissa kuvauksissa. 

Mitattavia seurannan kohteita ovat yleisesti opintojen läpäisy, eroamiset ja opintosuori-
tukset sekä sijoittuminen opintojen jälkeen. Valmistumistilastot korostuivat vastauksissa ja 
niitä saatettiin pitää jopa ainoana mittarina. Opiskelijapalautetta seurataan useassa oppilai-
toksessa eri opintojen vaiheissa. Myös kouluterveyskysely nostettiin esiin yhdessä oppilai-
toksessa. Esimerkkejä vastauksista:

”INKA- arviointijärjestelmä (aloituskysely, lukuvuosikysely, päättökysely, näyttö-
kysely).”

”Läpäisyn, keskeyttämisten ja eroamisten mittarit käytössä, opiskelijoiden näkemysten 
selvittämiseksi käytössä palautemenetelmiä, kuten ryhmähaastattelut ja päättövaiheen 
kyselyt. Lisäksi asia on esillä mm. kehityskeskusteluissa.”

Vastauksissa usein esiin tuodut tulosmittarit, joiden avulla seurataan läpäisy- ja keskeyttämis-
astetta sekä työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, ovat seurannan kannalta hankalia. 
Valtakunnalliset tulosrahoitukseen liittyvät mittarit kulkevat jälkijunassa ja lisäksi mittareiden 
käyttökelpoisuus on rajallinen, sillä mittareista on vakioitu erityisopetusta saavat opiskelijat.13

Opiskelijoiden saamia ohjaus- ja tukipalveluiden kohdentumista seurataan erityisope-
tuksen osalta pitkälti HOJKSin päivittämisen yhteydessä. HOJKS-kirjaukset ja seuranta 
olivatkin useassa oppilaitoksessa ainoa mainittu seuraamisen ja arvioinnin keino. Koska 
kysymyksessä haettiin kaikkia opiskelijoita koskevia toimia, ei vain erityisopetusta saavia 
koskevia, HOJKS-kirjausten seuraaminen ylikorostuu vastauksissa. Myös ruotsinkielisen 
koulutuksen osalta annetussa kuudessa vastauksessa painottui HOJKS, sen päivittäminen 
ja tuen toteutumisen seuraaminen, vaikka vastauksissa tuotiin esiin myös mitattavia seuran-
nan kohteita ja opiskelijahuoltoryhmän rooli seurannassa. 

Tyypillisesti erityisopetuksen vastuuopettaja tai ammatillinen erityisopettaja seuraavat opis-
kelijahallintojärjestelmään merkittyjen tukitoimien toteutumista ja tulokset käsitellään 
opiskelijahuoltoryhmässä. 
 

”Erityisopetuksesta vastaava opettaja seuraa tuen kohdentumista. Opintoalat tekevät 
karkean lukuvuosittaisen suunnitelman HOJKS-opiskelijalle suunnatuista tukitun-
neista. Opiskelijoiden HOJKS:n seuranta. Eli tuen kohdentumista seurataan, mutta 
vaikutuksiin ei mitään mittareita.”

”HOJKS-seuranta puolivuosittain + opetuspistekohtainen ’erkkatyöryhmä’ kokoontuu 
viisi kertaa lukuvuodessa ja arvioi toteutumista omalta osalta.”

13 Koulutuksen järjestäjän erityisopiskelijoiden lukumäärä on huomioitu vakioivana tekijänä vaikut-
tavuutta kuvaavissa mittareissa vuoden 2003 tulosrahoituksen uudistuksesta saakka (OPM 2004). 
Vuoden 2010 uudistuksen jälkeen myös mm. vieraskieliset opiskelijat on vakioitu koulutuksen 
järjestäjäkohtaisissa tuloksissa.
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Opiskelijahuoltoryhmät nousevat seurannan ja arvioinnin tahona näkyvimpään roo-
liin, sillä erityisopetukseen suunnattua ja tarvittavaa resurssia seurataan erityisesti opiske-
lijahuoltoryhmien kokouksissa. Seurannan intensiivisyys vaihtelee paljon. Joissain oppilai-
toksissa tilannetta seurataan kahdesti vuodessa, jossain viikoittain tai esimerkiksi yhdelle 
ryhmälle aina kerran kuukaudessa. Opiskelijahuoltoryhmän toimintaa kuvataan paikoitel-
len tarkasti, kuten vastauksessa, jossa kerrotaan, että opiskelijahuoltoryhmän  kokoontumi-
set on ryhmitetty erikseen kaikkien opiskelijoiden tilanteen läpikäymiseen viidesti vuodessa, 
minkä lisäksi tehdään erikseen HOJKS-opiskelijoiden osalta HOJKS-päivityksiä, tilanteen 
seurantaa ja HOJKS-tarkistuksia yhtä usein. Prosessia kuvataan esimerkiksi seuraavasti:  

”Eri opetusaloilla OHR-ryhmissä keskustelemalla. HOJKS-palavereissa keskustelemal-
la. Alkukartoitusten jälkeen erityisopetuksen vastuuopettajat käyvät läpi ryhmänohjaa-
jien kanssa aloittavilla opiskelijoilla esiin nousseita oppimisen ongelmia ja tuen tarvetta 
ja siltä pohjalta sovitaan tukitoimista. Erityisopetuksen vastuuopettajat ovat vastuussa 
tukitoimien sopimisesta opettajien kanssa ja ryhmänohjaajat seuraavat niiden toteu-
tumista. Opetusalojen opiskelijahuoltoryhmät käyvät läpi vuorollaan jokaisen ryhmän 
yhdessä ryhmänohjaajan kanssa, jolloin myös seurataan ja arvioidaan tukitoimien tar-
vetta ja niiden vaikutuksia. Tukiopetustuntien määrää seurataan koko oppilaitoksen 
tasolla. HOJKS-opiskelijoiden eroprosenttia ja opintojen loppuun saattamista seura-
taan. Tukiresurssit (rahalliset) määritellään joka vuodelle erikseen. Jokainen opetusala 
(6 kpl) vastaa resurssien suunnittelusta ja käytöstä omalla alallaan.”

”Erityisopetuksen resurssien jako opintoaloille ja toteutuksen seuranta joka jakson (5) 
jälkeen päiväkirjojen muodossa, 3x vähintään vuodessa kirjoitettava Hojksiin tukitoi-
mien arviointi kohtaan, tuen hyöty, tarve, muutokset yms. Keskustelut ro/opintoalaer-
va/ hojks-opiskelija. Opintoalan opettajien keskustelut keskenään sekä opiskeluhuollon 
kanssa opintojen etenemisestä, sekä muuta opintoihin liittyvistä asioista. Keskeyttänei-
den, eronneiden määrää seuraamalla, läpäisyseuranta, työhön sijoittumisen seuranta.”

Systemaattisempaa seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia, johon kuuluu niin asetetut 
tavoitteet kuin niihin reagointi, kuvattiin vain murto-osassa vastauksia. Esimerkiksi yhdes-
sä vastauksessa viitattiin opiskelijapalautteiden hyödyntämiseen, koulutuksen päättäneiden 
opiskelijoiden tapaamisiin, opiskelijahuollon toimien sekä HOJKSien arviointiin ja niiden 
linkittymisestä johtamisjärjestelmään. Toisessa vastauksessa kerrottiin seurantaa tehtävän 
opintojen keskeyttämisen muutoksista suhteessa tarjotun tuen määrän muutokseen. Kysei-
sessä oppilaitoksessa on tehty laskelma tukitoimien vaikutuksesta. Lisäksi hallintokunnan 
opiskelijahuoltoryhmä kerää säännöllisesti tiedon tuen ja ohjauksen riittävyydestä. 

Seurantaa kuvattiin tehtävän myös esimerkiksi tilannearvioilla tulo-, olo- ja päättökyse-
lyjen tuloksista, joiden pohjalta voidaan sopia parannustoimista koulutusaloittain ja ryh-
mätasolla sekä oppilaitostasolla. Vaihtoehtoisesti opiskelijapalautteiden jälkeen ohjauskes-
kustelut, kuulemiset ja neuvontakäynnit tilastoidaan ja vertaillaan. Yhdessä oppilaitoksessa 
tuen kohdentumista ja vaikutuksia seurataan koulutusaloilla esimerkiksi jaksopalavereissa, 
opiskelijahuoltoryhmien kokouksissa ja henkilöstökokouksissa. Lisäksi keskitetyn opiskeli-
japalvelujen avulla seurataan kuraattori- ja opinto-ohjaajien tuen kohdentumista ja tehdään 
tarvittaessa muutoksia. Muita seurannan foorumeita ja menetelmiä olivat itsearvioinnit, 
laatupäivät, opiskelijahuollon auditoinnit ja sisäiset tarkastukset. 
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4  Työelämässä tapahtuva oppiminen ja tukitoimet  
 erityisopetusta saaville opiskelijoille

4.1  Työvaltainen opetus ja työssäoppiminen
Työvaltainen eli käytännön tekemisen kautta oppiminen on yleinen menetelmä ammatil-
lisessa erityisopetuksessa. Sitä toteutetaan ammatillisten oppilaitosten omana toimintana, 
projektimuotoisesti ja oppilaitosten ulkopuolella työpajoissa. Miettinen on analysoinut 
koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmia ja muun muassa niissä esiintyviä erityisope-
tuksen menetelmiä, joista yleisimmäksi nousi työssäoppiminen ja työvaltainen opetus eli 
käytännön työtehtävien kautta oppiminen. Miettisen mukaan jo käytettyjen käsitteiden 
moninaisuus kertoo siitä, että opetusmenetelmänä työn kautta oppiminen on paljon käy-
tetty ja se nähdään tehokkaana ja opiskelijoita motivoivana opetusmenetelmänä. Työval-
taiseen koulutukseen liitetään monenlaisia tavoitteita liittyen elämänhallintaa edistäviin 
oppimisympäristöihin ja ryhmäyttämiseen, ja se nähtiin myös joillekin nuorille ”pelastuk-
sena”. (Miettinen 2008.) Työvaltainen opetus merkitsee tiivistä yhteistyötä ammattitaitoa 
täydentävät aineiden ja ammatillisten aineiden opettajien välillä ja on siten ainerajat rikko-
vaa kokonaisvaltaista opetusta. 

Työssäoppiminen ohjattuna, arvioituna ja suunnitelmallisesti toteutettuna nähdään eri asi-
ana kuin työvaltainen opiskelu. Työssäoppiminen on koulutuksen järjestämismuoto, jossa 
on osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppimista tulee olla 
vähintään 20 opintoviikkoa opintojen aikana. 

Työvaltaisen opiskelun yhtenä muotona voidaan nähdä laajennettu työssäoppiminen, jon-
ka kokeiluhankkeisiin myönnettiin valtionavustuksia ensimmäisen kerran vuonna 2008. 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilun tavoitteina oli käynnistymisvaiheessa lisätä käytän-
töorientaatiota opetuksessa ja koulutuksen ja työn vuoropuhelua. Taustalla on ollut pyrki-
mys nostaa ammatillisen koulutuksen läpäisyastetta sekä laskea ammatillisen koulutuksen 
keskeyttämistä.14 Osassa hankkeita painopisteenä on opetuksen integrointi työelämälähtöi-
syyteen, mikä tarkoittaa useissa hankkeissa työssäoppimisen lisäämistä. Työssäoppimisen 
laajuus voi vaihdella opiskelijoiden ja työpaikkojen yksilöllisten tarpeiden ja suunnitelmien 
mukaan esimerkiksi 30–80 opintoviikon välillä. Joissakin hankkeissa opetuksen integrointi 
ja työelämävastaavuus tarkoittaa opetuksen laadullista ja pedagogista kehittämistä työelä-
mää vastaavaksi mm. työpajoja kehittämällä sekä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon 
osien osittaista suorittamista työssäoppimisen yhteydessä. Useassa hankkeessa tavoitteena 
on ollut luoda nykyistä paremmat mahdollisuudet yksilölliseen työelämälähtöisempään 
opiskeluun. (Koramo 2011.)

14 Vuosien 2008–2010 aikana Opetushallitus on myöntänyt koulutuksen järjestäjille laajennetun 
työssäoppimisen kokeiluihin kaikkiaan 5 500 000 euroa valtionavustusta 60 hankkeelle. Koulutuk-
sen järjestäjäkohtaiset avustukset ovat vaihdelleet 21 000–350 000 euron välillä.



34

Opetushallituksen seurantatietojen mukaan työssäoppimalla suoritettujen opintoviikkojen 
määrät ovat useilla koulutusaloilla kaksinkertaistuneet 2000-luvun alusta lähtien. Kaikkia 
koulutusaloja koskeva työssäoppimalla suoritettujen opintojen prosenttiosuus on vuosien 
2001–2009 välisenä aikana lisääntynyt 12,6 prosentista noin 19 prosenttiin. Työssäoppi-
misen määrä vaihtelee jonkin verran koulutusaloittain sekä koulutuksen järjestäjittäin. Ke-
hittämistyön myötä koulutusalakohtaiset erot ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana 
kaventuneet samalla kun työssäoppiminen on tullut osaksi kaikkia ammatillisia perustut-
kintoja. (Koramo 2011.)

Työvaltaisen opetuksen soveltaminen erityisopetusta saaville opiskelijoille

Kyselyssä haluttiin selvittää työelämässä tapahtuvan oppimisen tukitoimia opiskelijoille, 
joille on tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 
Vastaajista 76 prosentilla (N 71) on sovellettu laajennettua työssäoppimista tai muita työ-
valtaisen opetuksen muotoja erityisopetusta saaville opiskelijoille. Vastaavasti 24 % (N 22) 
ei sovella laajennettua työssäoppimista tai muita työvaltaisen opetuksen muotoja. Tarken-
tavissa vastauksissa (N 67) laajennettu työssäoppiminen mainittiin 47 kertaa eli sitä on so-
vellettu noin puolella koko kyselyyn  vastanneista oppilaitoksista. Työvaltainen opiskelu tai 
opetussuunnitelma mainittiin 23 kertaa. Työpajat tai tuettu työssäoppiminen työpajoilla 
tuotiin esiin seitsemässä vastauksessa. Monissa oppilaitoksissa oli useampia eri työvaltaisen 
oppimisen muotoja. Yksi vastaaja mainitsi, että oppilaitoksessa ei ole varsinaista laajen-
nettua työssäoppimista, mutta siellä toteutetaan tieto-opetuksen laajaa integrointia taito-
opetukseen. Lisäksi yksilölliset työssäoppimisajat tuotiin eri muodoissa esiin neljänneksellä 
vastaajista. Kaksi vastaajaa mainitsi koulunkäyntiavustajan tuen työssäoppimisjaksoilla. Yh-
dessä vastauksessa mainittiin vain ”pienryhmä”. Esimerkkejä vastauksista: 

”Laajennettu työssäoppiminen, pajalta tutkintoon -malli”

”Laajennettu työssäoppiminen, valmentava työammattikoulutus, laajennettu top, atto-
aineita15 työpajalla, oppisopimus 2+1.”

”Sovellettu laajennettua työssäoppimista: henkilökohtaiset työssäoppimisen ajoitukset 
(pidennetyt työssäoppimisajat), henkilökohtainen valinnainen opinto työssäoppimalla.”

”Joillakin ammattialoilla esim. cateringalalla erilaisissa opiskelijan oppimista vaike-
uttavissa tilanteissa, jotka mm. vaikuttavat keskittymiseen. Opiskelijalle järjestetään 
mahdollisuus ’ylimääräiseen ohjattuun’ työssäoppimisjaksoon työelämässä.”

Ohjauksen ja tuen keinot erityisopetusta saavien opiskelijoiden työssäoppimisjak-
soilla 

Vastaajat saivat valita valmiista vaihtoehdoista käytössä olevat ohjauksen ja tuen keinot eri-
tyisopetusta saavien opiskelijoiden työssäoppimisjaksoilla (ks. kuvio 9). Työssäoppimisjak-
soilla tarjottua ohjauksen ja tuen keinoja pyydettiin valitsemaan sen mukaan, kuinka usein 
niitä on oppilaitoksessa käytössä. 

15 Atto = ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat
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Tehostetun tuen termillä haettiin tukitoimia, jotka poikkeavat yleisesti opiskelijoille tarjo-
tusta tuesta ja ohjauksesta työssäoppimisen aikana. Tehostettu tuki työssäoppimisen aikana 
erityisopetusta saaville opiskelijoilla on käytössä usein 38 %:lla vastaajista (N 35) ja joskus 
55 %:lla (N 51). Kahdeksan prosenttia (N 7) on vastannut, ettei erityisopetusta saaville 
opiskelijoille tarjota tehostettua tukea koskaan. Työpaikka perehdytetään erityistä tukea 
tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen kolmea vastaajaa lukuun ottamatta edes joskus. Työ-
valmentaja tukee vaikeasti työllistyvien asiakkaiden työhön sijoittumisessa. Tällaisia työval-
mentajan palveluita on käytössä 26 vastaajalla (28 %).

Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on huolehtia työpaikkaohjaajien kouluttamisesta ohja-
ukseen. Koulutettujen työpaikkaohjaajien tueksi hyödynnetään materiaalia erityisesti eri-
laisten oppimisvaikeuksien, häiriöiden tai vammojen huomioon ottamiseen ohjauksessa 
ja arvioinnissa. Kuitenkaan yli kolmanneksella (N 32) ei ole koskaan käytössä kirjallista 
ohjausmateriaalia työpaikoille. 

Kuvio 9.  Työssäoppimisen ohjauksen ja tuen keinot eriteltynä käytön mukaan. 
   Vastaajien N palkeissa, prosentuaalinen jakauma x-akselilla.

Valmiita vaihtoehtoja oli mahdollista täydentää muu-vaihtoehdolla, johon saatiin 27 vas-
tausta. Osassa kuvauksissa on haluttu tarkentaa tarjottua tukea. Vastauksissa tuotiin esiin 
variaatioita työssäoppimisjakson tukihenkilöstöstä. Näitä olivat erityisopettajan tuki (N 3), 
ammatillisen opettajan tai ohjaajan mukana olo työssäoppimispaikalla (N 5) kuten yli-
määräiset tukikäynnit ja koulunkäyntiavustajan tuki. Ohjauksen välineenä mainittiin myös 
sosiaalinen media kuten Facebook. 
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Yleisesti ottaen kuvauksissa tuodaan esiin, että erityisopetusta saavien opiskelijoiden työ-
paikan valintaan ja perehdyttämiseen käytetään enemmän resursseja kuin muiden opiske-
lijoiden kohdalla. Opiskelijan suuntaan tukikeinoina oli esimerkiksi etukäteistutustuminen 
työpaikkaan ja tehostettu yhteydenpito. Yhdessä vastauksessa mainittiin esimerkiksi henki-
lökohtainen ohjaus kirjallisen näyttösuunnitelman laadintaan ja selkokieliset laadintaohjeet. 

Esimerkkivastauksia:

”Työssäoppimisen paikan valinta, jossa on tarjolla opiskelijan valmiuksia / osaamis-
tasoa vastaavaa työtehtäviä sekä riittävästi ohjausresurssia. Tärkeä asia on ohjaajan 
asenne ja sitoutuminen tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaukseen.”

”Erityisopettaja on myös ollut mukana perehdyttämässä työpaikkaa ja valmentamassa 
opiskelijaa ammattiosaamisen näytöissä.”  

Erilaisia materiaaleja tuotiin esiin kahdessa vastauksessa: TOKKA 2 – toisen asteen koulu-
tus- ja yhteiskuntatakuu erilailla oppijoille Lapissa -hankkeessa kehitetään erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelioiden työssäoppimiskäytäntöjä, tuotetaan materiaalia oppilaitokselle 
ja työpaikoille ja työssäoppimisen opas erityisopiskelijoille. Toinen maininta tuli Topias-
projektista, jossa on myös tehty erityisopiskelijan kohtaamisen materiaalia, jota on lisätty 
työpaikkaohjaajakoulutukseen (Ks. lisää Hankkeita työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, 
luku 4.3). 

Vastaajat saivat arvioida työssäoppimisen tuen toimivuutta oppilaitoksissa. Vajaa 56 % vas-
taajista koki tarjotun tuen toimivan hyvin ja vain yksi vastaaja koki tuen toimivan erittäin 
hyvin. Tuki toimii heikosti kymmenen vastaajan mielestä. Yksikään vastaaja ei arvioinut 
tuen toimivan erittäin heikosti. Noin kolmannes on vastannut ”ei hyvin eikä huonosti”. 

Kuvio 10.  Arvio työssäoppimisen tuen toimivuudesta oppilaitoksissa (N 89)
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4.2  Erityisopetusta saavien opiskelijoiden ammat-  
 tiosaamisen näyttöjen järjestäminen ja arviointi 
Ammattiosaamisen näytöt ovat osa opiskelijan arviointia. Opiskelija osoittaa käytännön 
työtehtävissä, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työ-
elämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikista amma-
tillisista opinnoista ja ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Ammattiosaamisen näyttöjen 
tavoitteena on ollut kehittää ammatillisen koulutuksen laatua, edistää työelämäyhteyksiä, 
tehostaa koulutuksesta työelämään siirtymistä ja yhtenäistää opiskelijan arviointia.17 Am-
mattiosaamisen näyttöjen työelämälähtöisyyttä korostaa se, että ammattiosaamisen näytöt 
suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyönä tutkinnon 
perusteiden pohjalta. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset on myös laa-
dittu yhteistyössä työelämän kanssa. 

Ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaaminen arvioidaan mahdollisimman laajasti am-
mattiosaamisen näytöllä, mutta vähintään se, mitä tutkinnon perusteissa on määrätty tut-
kinnonosakohtaisesti. Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon 
osista, myös valinnaisista tutkinnon osista, jos ne ovat ammatillisia.18 Opiskelijan arviointi 
on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan aina joko amma-
tillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin sekä niiden pohjalta laadittuihin arvi-
ointikriteereihin. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida am-
mattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten 
haastattelujen ja tehtävien avulla.

Erityisopetuksena järjestettävässä koulutuksessa ammattiosaamisen näytöt voidaan arvioida 
numeerisen arvioinnin lisäksi myös sanallisesti.19 Lisäksi ammatillisen perustutkinnon pe-
rusteiden mukaan erityisopetusta saavan opiskelijan ammattiosaamisen näytön tavoitteita 
voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten mukaan joko niin, että kaiken opetuksen ta-
voitteet on mukautettu tai mukauttamalla vain yhden tai useamman tutkinnon osan ta-
voitteet. Arviointi on suoritettava mukautettuihin ammattitaitovaatimuksiin tai tavoitteisiin 
suhteutettuna, jolloin niille on laadittava arviointikriteerit asetuksen ammatillisesta koulu-
tuksesta 811/1998 8 §:n mukaisesti. Tällöin arvosana-asteikon on oltava sama kuin yleensä 
käytössä oleva.

17 Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillista koulutuksesta annetun lain muuttamis-
esta ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 
(L601/2005, 25 §, 25 a§, 25 b§, A603/2005 5 §.)

18 Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Opetushallituksen määräys 3/011/2010. 

19 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005, 10 §.
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Käytössä olevat erityisjärjestelyt erityisopetusta saavien opiskelijoiden ammattiosaa-
misen näyttöjen järjestämisessä ja arvioinnissa

Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvät tukitoimet ovat osa yleistä ohjausta. Opiskelija tar-
vitsee ohjausta ja tukea ennen ammattiosaamisen näyttöä, näytön alkaessa ja aikana sekä 
ohjaavana palautteena näytön jälkeen. Kysyttäessä kaikille opiskelijoille suunnattuja tuki- ja 
ohjaustoimia aikaisemmin (luku 3.1) ilmeni, että 89 % vastaajista tarjoaa tukea ammat-
tiosaamisen näyttöjen suorittamiseen opintojen aikana. Kyselyssä kartoitettiin erikseen eri-
tyisopetusta saaville opiskelijoille tarjottuja erityisjärjestelyjä (ks. kuvio 11). Lähestulkoon 
kaikki vastaajat ilmoittivat tarjoavansa tukea näyttöön valmentautumisessa joskus tai usein. 
Vain kolme vastaajaa on ilmoittanut, ettei tukea valmentautumiseen anneta. Vastanneista 87 
% (N 93) tarjoaa tuen näytön suoritukseen, esimerkiksi tukihenkilöstön avulla tai lisäämällä 
ohjausta. Kuitenkin vain viidenneksellä tukea on käytössä usein ja jopa 13 % ei tarjoa kos-
kaan tukea näytön suoritukseen. Aikataulun joustoja näytön suorittamisessa hyödynnetään 
yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikilla edes joskus. 

Noin 70 % vastaajista mukauttaa ammattiosaamisen näytön ammattitaitovaatimuksia ja ta-
voitteita edes joskus. Noin kolmannes vastaajista ei hyödynnä lainkaan näytön sanallista 
arviointia. Sen sijaan arviointia tehdään sanallisena ja numeerisena jo useammin: Melkein 
puolet ovat vastanneet antavansa arvioinnin sanallisena ja numeerisena edes ”joskus” ja 
noin 40 % on valinnut ”usein” vaihtoehdon. Käytännössä arviointiin liittyvä terminologia 
on vielä saattanut aiheuttaa epäselvyyttä, mikä tuli esiin muu-vastausvaihtoehdon yhtey-
dessä. Pelkästään sanallisena annettu arviointi tarkoittaa käytännössä arvioinnin antamista 
kirjallisena kuvauksena. Termi saatetaan ymmärtää joskus myös tarkoittavan suusanallista 
arviointia. 
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Kuvio 11.  Käytössä olevat erityisopetusta saavien opiskelijoiden erityisjärjestelyt 
   ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä ja arvioinnissa niiden käy- 
   tön mukaan arvioituna. (Palkeissa N, x-akselilla prosentuaalinen ja-  
   kauma)
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Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi vastaajat saivat nimetä muu-vaihtoehdon, johon saatiin yh-
deksän vastausta. Kolmessa mainittiin mahdollisuus tarvittaessa oppilaitosnäyttöön. Yksit-
täisissä vastauksissa viitattiin osanäyttöjen suorittamiseen, harjoitteluun etukäteen pajassa, 
opiskelijan taustaan ja elämäntilanteeseen perehtyminen sekä ryhmässä tapahtuva opettajan 
ohjaus kirjallisen ammattiosaamisen näytön suunnitelman toteuttamiseen. Yhdessä vasta-
uksessa kerrottiin näyttöjen toteutustavassa hyödynnettävän esimerkiksi kuvia, malleja, 
portfolioita ja äänitystä.  

Aikaisempaa valtakunnallista tietoa ammattiosaamisen näytöissä käytetyistä erityisopetusta 
saavien opiskelijoiden tukitoimista löytyy ammattiosaamisten näytöistä kerätyn oppimistu-
lostiedon raporteista. Kansallisessa oppimistulosseurannassa on analysoitu erityisopetusta 
saavien opiskelevien ammattiosaamisen näyttöjen arviointikäytäntöjä kolmeen otteeseen.20 
Vuonna 2008 julkaistussa raportissa on vastaukset 107 erityisopiskelijan näytön tukitoimis-
ta ja vuonna 2011 julkaistussa täydennetyssä aineistossa on mukana tiedot yhteensä 708 
erillisestä ammattiosaamisen näytöstä. Oppimistulostiedon tuottamat tulokset ja tämän 
selvityksen aineiston tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen mm. siitä, että tässä 
kyselyssä on annettu valmiit vaihtoehdot vastaajille ja tulokset koskevat yleisiä käytäntöjä, 
ei yksittäisiä opiskelijoita. Tuloksia on kuitenkin mielenkiintoista esittää rinnakkain. Op-
pimistulostiedon vuoden 2008 raportin aineiston näytöistä noin viidenneksellä ja 2011 
loppuraportin aineistossa noin kolmanneksella ei ole järjestetty tukitoimia. Tämän kyselyn 
aineistossa 13 prosenttia vastaajista ilmoitti ettei käytössä ole koskaan tukea näytön suo-
rittamisessa. Oppimistulostiedon vuoden 2008 raportin aineistossa yleisin tuen muoto on 
lisäohjaus (88 %). Tässä aineistossa eniten käytetään aikataulun joustoja ammattiosaamisen 
näytön antamisessa sekä tukea näyttöön valmentautumisessa. 

Uudistuneiden tutkinnon perusteiden mukaisesti toteutettujen rakennusalan ammattiosaa-
misen näyttöjen oppimistulostietojen mukaan vain muutama koulutuksen järjestäjä on il-
moittanut järjestäneensä tukitoimia erityisopetusta saavien opiskelijoiden näytön toteutta-
miseksi.21 Tyypillisimmäksi tukitoimeksi nousi henkilökohtainen lisäopastus ennen näytön 
suorittamista sekä tuki siinä, miten opitut asiat sovelletaan käytäntöön näyttötilanteessa. 
Tukitoimina mainittiin myös lisäaika harjoitteluun sekä opettajille annettu lisäresurssi. 
(Kilpeläinen & al. 2011, s. 51.) Oppimistulostiedon aineiston ammattiosaamisen näytöistä 
suurin osa oli ensimmäisenä ja toisena lukuvuotena arvioitu numeerisesti. Vajaa viidennes 
näytöistä on arvioitu numeerisesti ja sanallisesti. Yhtään ammattiosaamisen näyttöä ei ollut 
suoritettu mukautetuin tavoittein. (Kilpeläinen & al. 2011, s. 46.) Sen sijaan oppimistu-
lostiedon aineistossa vuosilta 2006–2009 koko neljän tutkinnon aineistossa joka kymme-

20 Näyttötietoa ammattiosaamisesta I: Vuonna 2008 julkaistussa raportissa esitellään neljän perustut-
kinnon (sosiaali- ja terveysalan, logistiikan, hotelli- ja ravintola-alan ja kone- ja metallialan) tulokset 
ensimmäisen lukuvuoden ammattiosaamisen näytöistä. Loppuraportissa (Väyrynen, P. 2011) on 
koottu koko aineiston tulokset vuosilta 2006–2009. Keväällä 2011 julkaistussa raportissa (Kilpeläin-
en & al.) on mukana rakennusalan perustutkinnon tulokset kahden ensimmäisen lukuvuoden 
aikana suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä.

21 Erityisopiskelijoiden oppimistulostietoja kahden lukuvuoden ajalta kertyi 17 koulutuksen 
järjestäjältä 190 ammattiosaamisen näytöstä. Näyttöjä toteutettiin 15 tutkinnon osassa. Suurin osa 
erityisopiskelijoista (83 %) opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa tavallisessa opiskelijaryhmässä. 
Opiskelijoista 3 % opiskeli erityisopiskelijoiden ryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa ja vain noin 
1 % erityisoppilaitoksessa. Suurin osa (93 %) näytöistä oli miesten suorittamia näyttöjä.
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nennessä näytössä, joista tiedot mukauttamisesta ilmoitettiin, on sovellettu mukautettuja 
tavoitteita. Kuten aikaisemmin todettiin, tämän kyselyn aineistossa jopa 70 % vastaajista 
ilmoittaa mukauttavansa tavoitteita edes joskus. Oppimistulosaineiston tulokset eivät täy-
sin vastaa tätä aineistoa, jossa on mukana kaikkien alojen yleiset vastaukset. Silti kyselyn 
aineisto antaisi ymmärtää, että mukautuksia toteutetaan enemmän kuin mitä voisi oppi-
mistulostiedon tuottaman aineiston perusteella päätellä. 

Sähköisellä kyselyllä kysyttiin myös, kuinka tärkeänä vastaajat pitävät mahdollisuutta mu-
kauttaa ammattiosaamisen näyttöjen ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita. Erittäin tai 
melko tärkeänä mukauttamisen koki yhteensä noin 70 %  vastaajista (N 66/94). Viidennes 
ei pitänyt sitä kovin tärkeänä ja kahdeksan prosenttia ei pitänyt mukauttamisen mahdolli-
suutta lainkaan tärkeänä. 

Erittäin 
tärkeää (N 34) 

37 % 

Melko tärkeää 
(N 32) 
34 % 

Ei kovin 
tärkeää (N 20) 

21 % 

Ei lainkaan 
tärkeää (N 7) 

8 % 

Kuvio 12.  Kuinka tärkeänä vastaajat pitävät mahdollisuutta mukauttaa ammat- 
   tiosaamisen näyttöjen ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita. 

Ammattiosaamisen näyttöjen suorittaminen työpaikalla

Selvityksen vastaajista runsas viidennes (N 19/92) arvioi, että erityisopetusta saavat opiske-
lijat eivät suorita yhtä paljon ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla kuin muut opiskelijat. 
Kuitenkin 66 % vastaajista (N 61) arvioi, että ammattiosaamisen näyttöjä suoritetaan työ-
elämässä yhtä paljon. Vastaajista 13 % (N 12) oli valinnut ”en osaa sanoa” -vaihtoehdon. 
Kahdeksasta ruotsinkielisen koulutuksen järjestäjästä kuusi ilmoitti, ettei erityisopetusta 
saavat opiskelijat suorita ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla yhtä paljon kuin muut 
opiskelijat. 
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Ei (N 19) 
21 % 

En osaa 
sanoa (N 12) 

13 % 

Kyllä (N 61) 
66 % 

Kuvio 13.  Suorittavatko erityisopetusta saavat opiskelijat ammattiosaamisen   
   näyttöjä yhtä paljon työpaikalla kuin muut opiskelijat (N 92)?

Luonnollisesti monialaisella ja monipuolisen opiskelijajoukon omaavalla oppilaitoksella 
ei voi olla yhtä vastausta siihen, suorittavatko opiskelijat yhtä paljon ammattiosaamisen 
näyttöjä työpaikalla kuin muut opiskelijat, mutta jo tavoitteiden tasolla asialla voi olla mer-
kitystä. Vastauksia voi tarkastella karkealla tasolla vertaamalla vastauksia, joiden mukaan 
erityisopetusta saavat opiskelijat suorittavat yleisesti ottaen näyttöjä yhtä paljon työpaikalla 
kuin muut opiskelijat ja niitä tahoja, joissa näyttöjä ei suoriteta yhtä paljon työpaikalla. 
Vastaajat, joiden opiskelijat suorittivat yhtä paljon näyttöjä työpaikalla, ilmoittivat myös 
antavansa hieman enemmän tukea näyttöön valmentautumisessa ja näytön suorittamisessa 
kuin niissä oppilaitoksissa, joissa tukea ei anneta.

Kansallisen oppimistulostiedon tuottamisen raporteista saadut tiedot osoittavat, että alakoh-
taiset erot näyttöpaikkojen suhteen ovat suuria. Näyttöpaikka vaihtelee luonnollisesti myös 
opintojen vaiheiden mukaan. Uudistuneiden tutkinnon perusteiden mukaisesti suoritettu-
jen ammattiosaamisen näyttöjen oppimistulosaineistossa lähes kaikki (97 %) ensimmäisen 
lukuvuoden näytöistä toteutettiin oppilaitoksessa ja vain muutama prosentti työpaikalla. 
Näyttöjen suorittaminen työpaikalla lisääntyi selvästi toisena lukuvuonna, jolloin näytöistä 
lähes 40 % suoritettiin työpaikalla. Merkille pantavaa on, että yleisopetuksessa olevien opis-
kelijoiden ammattiosaamisen näyttöjä suoritetaan samassa suhteessa työpaikalla eli tulokset 
ovat samansuuntaisia. (Kilpeläinen & al. s. 27, 45. Aikaisemmassa vuosilta 2006–2009 
kerätyssä aineistossa noin 60 prosenttia erityisopetuksessa olevien opiskelijoiden näytöistä 
on suoritettu työpaikalla, mutta alakohtaiset erot ovat suuria (Väyrynen, 2011, s. 15. Ks. 
alakohtaisista eroista myös Näyttötietoa ammattiosaamisesta I, 2008, s. 36). 

Oppimistulostiedon tuottamassa aineistossa opiskelijoille annetut tukitoimet eivät kuva-
usten mukaan poikenneet suuresti sen mukaan, onko ammattiosaamisen näyttö annettu 
työpaikalla työssäoppimisjaksolla tai oppilaitoksessa. Vastaavaa tietoa ei ole tarjolla tämän 
selvityksen kautta. Oppimistulostiedon aineiston mukaan työpaikalla annettujen ammat-
tiosaamisen näyttöjen tukitoimina on muun muassa mainittu, että osa näytöistä on suori-
tettu oppilaitoksessa tai niitä on täydennetty oppilaitoksen tiloissa ja välineillä. Aikataulun 
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suhteen on tehty paljon joustoja ja työssäoppimista on voitu jatkaa, jotta näyttö on ollut 
mahdollista suorittaa. Lisäksi näytön arviointiin on esimerkiksi voitu sopia useita päivä-
määriä. Opiskelijoiden työssäoppimisen ohjausta on usein lisätty ja säännönmukaistettu. 
Opiskelijoiden tukihenkilönä ja lisätukena ammattiosaamisen näytön suorittamisessa on 
mainittu esimerkiksi vammaistyöhön suuntautuva lähihoitajaopiskelija, joka on ollut mu-
kana työssäoppimisjaksolla ja näytössä. Opettajan apuna näytössä on ollut myös esimerkiksi 
koulunkäynnin avustaja, toisia opiskelijoita tai tulkki. Lisäksi mainintoja on siitä, että töitä 
on saanut harjoitella etukäteen tai tavoitteissa on joustettu yksilöllisesti. Esimerkiksi kone- 
ja metallialan näytössä mainittiin mahdollisuus käyttää hyväksi valmiita osia, minkä lisäksi 
on annettu henkilökohtaista neuvontaa työn aikana. (Näyttötietoa ammattiosaamisesta I, 
2008, s. 38-39.) Henkilökohtaista suunnittelua ja ohjausta sekä tehostettua työssäoppimi-
sen ohjausta näyttöihin valmistautumistilanteissa annetaan runsaasti. Lisäksi opiskelijoille 
oli tarjottu vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä ja mahdollisuutta suulliseen tenttiin sekä apu-
välineiden käyttöön. (Väyrynen 2011, s. 13.)

Ammattiosaamisen näytöissä annetun tuen toimivuus

Vastaajat saivat arvioida erityisopetusta saaville opiskelijoille tarjottua ammattiosaamisen 
näyttöjen tuen toimivuutta oppilaitoksissa. Vajaa 60 % koki, että tuki toimii hyvin ja vain 
yksi vastaaja koki tuen toimivan erittäin hyvin. Tuki toimii heikosti seitsemän vastaajan 
mielestä. Yksikään ei arvioinut tuen toimivan erittäin heikosti. Yli kolmannes on vastannut 
”ei hyvin eikä huonosti”.

Kuvio 14.  Arvio ammattiosaamisen näyttöjen tuen toimivuudesta oppilaitoksissa 
   (N 82)

Erittäin hyvin  
(N 1) 
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Hyvin (N 47) 
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4.3  Hankkeita työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta
 
TOPIAS - Työssäoppimisen kehittämishanke Pirkanmaan toisen asteen koulutuk-
sen järjestäjille -hankkeen tuotteina syntyvät työpaikkaohjaajan koulutuspassi, erilaiset 
kouluttautumismallit työpaikkaohjaajaksi, ammattialakohtaiset työssäoppimisportaalit, 
työturvallisuusasioiden vertaistukivalmennuksen malli sekä erityistä tukea vaativien opis-
kelijoiden selkokielinen ohjaus- ja valmennusmateriaali. Lisäksi projektin tuotteena ke-
hittyy koulutuksen järjestäjien verkottumista tukeva toimintamalli. Projektin tavoitteena 
ovat myös erityistä tukea vaativien opiskelijoiden tarpeiden ja vaatimusten huomioiminen 
työssäoppimisen järjestelyissä. Hanke on järjestänyt erilaisia koulutustilaisuuksia, joihin 
oppilaitoksen henkilöstö on osallistunut ja muiden oppilaitosten kokemuksia erityisope-
tuksen käytännöistä on kuultu. Projektin tavoitteena on tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan 
työ- ja elinkeinoelämän kanssa yhtenäistää Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen työssä-
oppimisen käytänteet sekä kehittää projektiin osallistuvien koulutuksen järjestäjien hyvät 
käytänteet yhteisiksi toimintamalleiksi työssäoppimisessa. Hanketta hallinnoi Tampereen 
ammattiopisto. http://www.tao.tampere.fi/tao/TAOWWWTAO/topias.html

Tokka2 – toisen asteen koulutus- ja yhteiskuntatakuu erilailla oppijoille Lapissa -hank-
keessa on luotu Erityinen ammattilainen -opas, jonka tavoitteena on tukea koulutuksen 
järjestäjiä ammatillisen erityisopetuksen kehittämisessä ja laadun varmistamisessa. Oppaan 
lopussa olevan toimintasuunnitelman avulla oppilaitokset voivat tehdä oman suunnitel-
man erityisopetuksen kehittämiseksi. HOJKS -kortisto on puolestaan apuväline opettajille 
ja työpaikkaohjaajille erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamiseen. Kortisto muodostuu 
12 ohjauskortista. Lisäksi Ammatteja -oppaassa on esitelty ammatteja selkokielellä. Opas 
antaa tietoa omaa ammattia etsivälle. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin seutukuntien peruskoulun jälkeisen koulutuksen 
erityisopiskelijat ja syrjäytymisuhan alla olevat nuoret, peruskoulun jälkeisen koulutuksen 
henkilöstö ja työssäoppimispaikkojen henkilöstö. Hankkeen avulla luodaan toimivia seu-
dullisia koulutusmalleja erityisopiskelijoille, toteutetaan ja arvioidaan Lapin seutukunnilla 
pilotoitavia koulutusmalleja, kehitetään erityisopiskelijoiden työssäoppimisen (= eTOP) ja 
työelämään siirtymisen käytäntöjä sekä edistetään koulujen henkilöstön, seututoimijoiden 
ja työpaikkojen valmiuksia kohdata erityisopiskelija. Lisäksi hankkeessa käynnistetään La-
pin ammatillisen erityisopetuksen henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelman laatiminen 
yhteistyöverkoston kanssa ja käynnistetään Lapin ammatillisen erityisopetuksen laadunhal-
lintasuosituksen laatiminen. Lapin ammatillisen erityisopetuksen www.minnenyt.fi -por-
taalia kehitetään selkokieliseksi ja esteettömäksi ja vahvistetaan erityisopetuksen seututyön 
yhteistyöverkostoa hakeutumisvaiheen kehittämiseen. Tuotteet saatavilla osoitteesta: http://
omat.lao.fi/?Deptid=16057. Hankkeen toteuttaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän La-
pin ammattiopisto.

Laakeri - työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa -hankkeessa tavoitteena on lisätä 
ammatillisten oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä alueella. Työssäoppimisen laatua pa-
rannetaan luomalla yritysten ja oppilaitosten käyttöön alueellinen työssäoppimisen palve-
lupiste työpaikkojen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja yhtenäisten käytäntöjen sekä 
materiaalien levittämiseksi. Palvelupisteestä yritykset saavat tiedon eri malleilla käynnis-
tyvistä työpaikkaohjaajien koulutuksista, täydennyskoulutuksista ja uusista yhteistyömuo-



44

doista ammatillisten oppilaitosten ja työelämän kesken. Pisteestä löytyvät myös työssäop-
pimisen lomakkeet ja toimintatavat. Hankkeessa on toteutettu mm. työpaikkaohjaajien 
täydennyskoulutuksia aiheesta ”Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat työssäoppimassa”. 
Koulutus antaa valmiuksia erilaisten oppijoiden tunnistamiseen ja tukemiseen työpaikalla 
työssäoppimisen aikana sekä ammattiosaamisen näytöissä. http://www.laakeri.info/.

Mahis-hankkeessa on tuotettu ”Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa. Mate-
riaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön” 
-materiaali. Materiaali on tarkoitettu tueksi opettajille ja oppilaitoksille työpaikkaohjaaja-
koulutuksen toteuttamiseen. Tavoitteena on antaa välineitä ja näkökulmia työpaikkaoh-
jaajien ja opettajien perehdyttämiseen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen 
työpaikoilla. Materiaali koostuu lyhyestä johdannosta ja työpaikkaohjaajakoulutuksen 
rungosta sekä teemoihin liittyvistä PowerPoint-esityksistä ja harjoituksista. PowerPoint-esi-
tykset ja harjoitukset löytyvät IJKK:n www-sivuilta, osoite: www.ijkk.fi/mahis. Materiaali 
täydentää oppilaitoksen muuta työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaalia.

Ks. myös Joustavasti työelämään hankkeen kuvaus luku 5.4.
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5  Tutkintotavoitteisen koulutuksen siirtymät,   
 läpäisy ja seuranta

Tässä luvussa esitellään tutkintotavoitteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevi-
en erityisopetusta saavien opiskelijoiden keskeyttämiseen, sijoittumisen seurantaan ja tut-
kinnon osien suorittamiseen liittyviä tuloksia. Lisäksi luvussa käsitellään yhteistyötä amma-
tillisten erityisoppilaitosten kanssa, mihin liittyy myös opiskelijoiden siirtyminen yleisestä 
oppilaitoksesta erityisoppilaitokseen ja toisinpäin.

5.1  Erityisopetusta saavien opiskelijoiden keskeyttä- 
 minen ja sen ehkäisyyn tähtäävät toimet
Tilastokeskuksen mukaan ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen opetussuunnitelma-
perusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa oli vuonna 2008 valtakunnallisesti noin 10 
%. Erityisopetuksessa olevien osalta koulutuksen keskeyttäminen oli lähes 17 %. Vuonna 
2005 opintonsa aloittaneista opiskelijoista tutkinnon oli suorittanut vuoden 2008 loppuun 
mennessä kaikista opiskelijoista lähes 63 %, erityisopetusta saavista opiskelijoista 48 %. 
Tilastoissa ei ole mukana ammatillisia erityisoppilaitoksia. Vastaajia pyydettiin arvioimaan 
Tilastokeskuksen tilastoja vasten, onko oppilaitoksessa nähtävissä eroja erityisopetusta saa-
vien opiskelijoiden keskeyttämisessä verrattuna muihin opiskelijoihin. 

Taulukko 4.  Erityisopetusta saavien opiskelijoiden keskeyttäminen

Taulukossa 4 on esitetty vastaukset liittyen erityisopetusta saavien opiskelijoiden keskeyt-
tämiseen. Vastanneista 43 % kokee, ettei erityisopetusta saavien opiskelijoiden keskeyttä-
misessä ole eroa verrattuna muihin opiskelijoihin. Kuitenkin jopa 35 % vastaajista näkee 
erityisopetusta saavien opiskelijoiden keskeyttämisen eroavan muista opiskelijoista. Runsas 
viidennes vastaajista ei osannut ottaa kantaa opiskelijoiden keskeyttämisasteeseen, eli opis-
kelijoiden keskeyttämisen seurantaa ei joko tehdä tai yleistettävää tietoa ei ole esimerkiksi 
siksi, että vastaus koskee yhtä koulutuksen järjestäjää, jolla on useita toimipisteitä. Kymme-
nen koulutuksen järjestäjää on antanut useamman kuin yhden vastauksen, ja näistä viidellä 
vastaukset vaihtelevat toimipisteittäin. Myös ruotsinkielisen koulutuksen edustajan kah-
deksasta vastaajasta viisi (63 %) koki, että eroja keskeyttämismäärissä on olemassa.

N 36 (43 %) N 19 (23 %) N 29 (35 %)

En osaa 
sanoa 
 N (%)

Ei 
N (%)

Kyllä  
N (%)

Onko oppilaitoksessanne nähtävissä eroja erityiso-
petusta saavien opiskeljoiden keskeyttämisessä 
verrattuna muihin opiskelijoihin?
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Erityisopetusta saavien opiskelijoiden keskeyttämisen ehkäisy

Vastaajilta kysyttiin, miten oppilaitoksissa on pyritty ehkäisemään erityisopetusta saavien 
opiskelijoiden opintojen keskeyttäminen. Osassa vastauksissa on tuotu keskeyttämisen eh-
käisyyn käytettävät keinot esiin hyvin yleisellä tasolla kuten ”opiskelijahuoltopalveluihin 
ohjaaminen” tai ”erityisopettajan tuki”. Osassa vastauksista on eritelty tarkemmin käytössä 
olevia menetelmiä ja tukihenkilöstöä. Varhaisen puuttumisen mallit nousivat muutamassa 
vastauksessa, mutta niiden prosesseja ei avattu tarkemmin.
 
Keskeyttämisen ehkäisyn alkuvaiheen toimenpiteistä yleisimmäksi nousi nivelvaiheyh-
teistyö tarkoittaen nivelvaiheen tiedonsiirtoa ennen opintojen alkua, opintojen alussa sekä 
tietojen hyödyntämistä erityisopetuksen tuen tarpeen määrittelemisessä mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Vastauksissa viitattiin mm. saattaen vaihdon ja joustavan haun kautta 
saataviin tietoihin,  lähtötasomittauksiin ja alkukartoituksiin. Esimerkki nivelvaiheen toi-
menpiteistä ja yksilöllisten opintopolkujen soveltamisesta:

”Ennakoimalla erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppilaitokseen tulo (saattaen 
vaihto, lähtötasomittaukset, joustavan haun kautta tulevat tiedot), opiskelun aikana 
tehostetaan niin pedagogisia kuin opiskelijahuollollisia toimia. Rakennetaan yksilölli-
siä opiskelupolkuja opiskelijan niitä tarvitessa. Yksilöllistä opetusta. Opiskelijahuollol-
lista ohjausta (esim. nuoriso-ohjaajien ja kuraattorien tuki).”

Alkuvaiheen ohjaukseen ja tukitoimiin on panostettu useassa oppilaitoksessa. Esimerkiksi 
ryhmäyttäminen nostettiin neljässä vastauksessa erityisenä keskeyttämistä ehkäisevänä toi-
menpiteenä. Vapaa-ajan ja elämänhallinnan ohjaus sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
lisääminen nousivat teemoina osassa aineistoa. Lisäksi huoltajayhteistyö mainittiin kahdek-
sassa vastauksessa. Tuettu asuminen tuotiin esiin kahdessa vastauksessa. Esteetöntä ilmapii-
riä kuvattiin esimerkiksi seuraavasti:

”Ryhmäytykseen käytetään aikaa. Ryhmänohjaajalla on henkilökohtaista suunnittelu- 
ja keskusteluaikaa opiskelijan kanssa. Tulevia opintokokonaisuuksia esitellään etukä-
teen. Top-paikat valitaan niin, että tuki, ohjaus ja muut työpaikan edellytykset ovat 
opiskelijalle sopivia. Pienen koulun tuttuus luo turvallisuuden ja välittämisen hengen. 
Mahdolliseen kiusaamiseen puututaan heti (koko henkilökunta on vastuussa). Tiivis 
kodin ja koulun yhteistyö. Tiivis yhteistyö opiskeluterveydenhuollon toimijoiden kanssa.”

Keskeyttämistä ehkäistään erityisillä opetusjärjestelyillä sekä tarjoamalla yksilöllisiä 
opiskelupolkuja opiskelijan niitä tarvitessa. Vastaajien mukaan käytössä on yksilöllistä 
opintojen opetus-, työssäoppimis- ja näyttöjärjestelyiden suunnittelua, opintojen jaksotta-
mista ja työvaltaisia opinpolkuja kuten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien hajaut-
tamista läpi opiskelun. Myös ryhmämuotoiset toiminnalliset menetelmät, työvalmentajan 
palvelut, alakokeilut ja tarvittaessa alan vaihto mainittiin, samoin kannustava arviointi ja 
mukautukset. Pienryhmiin siirtoja tehtiin tarvittaessa seitsemässä oppilaitoksessa, yhdessä 
se oli jopa ainoa mainittu toimenpide keskeyttämisen ehkäisyyn. Läksy-, rästi-, helppi- tai 
oppipajat tuotiin esiin kuudessa vastauksessa. Työpajat mainittiin aineistossa neljässä vas-
tauksessa. Ammattistartti-ryhmän käyttö opiskelun ”tulppa- ja kriisivaiheissa” mainittiin 
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yhdessä vastauksessa. Opetusjärjestelyjä ja henkilöstön tukea kuvattiin esimerkiksi seuraa-
vissa vastauksissa: 

”Atto-opetusta on hajautettu tasaisesti läpi opiskeluajan. Ryhmänohjaajalla ja opet-
tajilla tehostettu huolenpito hojks-opiskelijoista. Pidetään ryhmäkohtaisia opiskelija-
huoltoryhmän kokouksia, jolloin päästään nopeasti kiinni mahdollisiin ongelmiin ja 
ryhmänohjaaja saa tukea moniammatillisen työryhmän jäseniltä. Tehdään erilaisia 
opetusjärjestelyjä.”

”Soveltuvan ammattialan ja/tai opiskelumuodon etsiminen. Esim. siirrot isosta ryh-
mästä pienryhmään tai toisinpäin. Alan vaihto kokeilujakson jälkeen, tuen suunnitte-
lu ja toteutuksen varmistaminen vaihdostilanteissa.” 

”Esim. ryhmämuotoiset toiminnalliset menetelmät. Oppilaitoksen ulkopuoliset verkos-
tot sekä huoltajayhteistyö toimivat apuna. Henkilöstöä koulutetaan ja tuetaan eri-
tyisopetuskysymyksissä: laaja-alainen erityisopettaja konsultoi, erityisopetuksen koordi-
naattorin tuki sekä opiskelijoille että opettajille (mm. opettajien HOJKS -neuvonta, 
Primus-HOJKS -tuki, moniammatillinen yhteistyöapu).”

Väliaikainen keskeyttäminen tuotiin esiin vaihtoehtona kahdessa vastauksessa. Opiskelu-
ajan jatkaminen nostettiin neljässä vastauksessa. Aikalisäohjauksen malli on tuotu esiin 
kahdessa oppilaitoksessa. Tällöin opiskelijan keskeyttämissuunnittelun yhteydessä pidetään 
kuvauksen mukaan aikalisäohjaukseen liittyvä pysäytyspalaveri. Hallitun väliaikaisen kes-
keyttämisen mallia kehitetään myös Vaateri-hankkeessa (ks. hankekuvaus luku 5.2): 

”Jos kuitenkin opinnot joudutaan väliaikaisesti keskeyttämään, nuorelle annetaan 
mahdollisuus osallistua Vaateri -nuorten työpajan toimintaan. He saavat tukea sosi-
aalisten taitojen kehittämiseen ja samalla suorittavat tutkintoon kuuluvia opintoja. 
Vaateri tukee elämänhallinnallisissa asioissa ja tarjoaa mahdollisuuden omien tulevai-
suuden suunnitelmien selkiyttämiseen.”

Ylipäänsä opettajien ja muun henkilöstön tuki nousi useassa vastauksessa suureen roo-
liin. Opinto-ohjaajat mainittiin erikseen kahdeksassa vastauksessa. Myös henkilökunnan, 
opettajien ja ohjaajien kouluttaminen nähtiin keskeyttämistä ennaltaehkäisevänä, kuten 
esimerkiksi:

”Ervojen ja ryhmäohjaajien kouluttaminen yhdessä ja erikseen = läheiset työparit”. 

Erityisopetuksen vastuuopettajat, laaja-alaiset erityisopettajat ATTO-opintojen tukena; 
ammatillisten erityisopettajien tuki; tuki- ja ohjauskeskustelut (kuraattori, lv, opo); ko-
konaisvaltainen vastuu ja puuttuminen (ohjeistukset); 

HOJKSin laadintaa ja seurantaa hyödynnetään erityisopetusta saavien opintojen keskeyt-
tämisen ehkäisyn tukena. Opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistaminen, ohjaus, sopivat yksi-
lölliset tavoitteet, niiden seuranta sekä opiskelijahuoltopalveluiden tarjoama tuki nähdään 



48

oleellisena keskeyttämisen ehkäisyssä. Vastauksissa korostuvatkin juuri opiskelijahuollol-
liset tukitoimet ja moniammatillinen yhteistyö, kuten alla:

”-- moniammatillinen yhteistyö (kuraattori, terveydenhuolto, a-klinikka ja psykiatriset 
ja psykologiset palvelut), moniammatillinen kuntoutus- ja opiskelusuunnitelma”. 

”Oppilaitoksessamme toimii moniammatillinen tukitiimi, johon kuuluu psykologit, 
urasuunnittelijat, kuraattorit, sosiaalikuraattori ja opiskelija-asioiden koordinaattori. 
Tämä tiimi toteuttaa monia erilaisia ryhmämuotoisia tukitoimia opiskelijoille, jotka 
ovat tuen ja ohjauksen tarpeessa. Esimerkkinä ryhmistä em. mielialataidot-kurssi, jän-
nittäjien ryhmä, elämänhallinnan ryhmät. Lisäksi oppilaitoksellamme on käynnisty-
nyt erva-tiimi, joka toimii opettajien tukena.”

”Tiedonsiirto ennen opintojen alkua, sekä opintojen alussa, nivelvaiheyhteistyö (luval-
la); moniammatillinen yhteistyö opintojen aikana; ryhmänohjaaja sekä erityisopettaja 
aina mukana hojks-palavereissa; tehostettu hojks-tuki tarvittaessa, palaverit jopa 1 x /
vko; kouluohjaaja.”

Keskeyttämistä ennaltaehkäisevässä seurannassa korostuvat poissaolojen seuranta sekä 
opintojen edistyminen ja siinä hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä, keskusteluja ja  
HOJKS-palavereja. 

”Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tunnistaminen (lähtötasokartoitukset, ma-
tem, luki); HOJKS-nivelvaiheyhteistyö; erva-järjestelmä (9 erityisopetuksen vastuu-
opettajaa); laaja-alaiset erityisopettajat (6) ATTO- opintojen tukena; ammatillisten 
erityisopettajien tuki; tuki- ja ohjauskeskustelut (kuraattori, lv, opo); kokonaisvaltai-
nen vastuu ja puuttuminen (ohjeistukset); opintojen edistymisen seuranta (seurantapa-
laverit, sähköiset järjestelmät); yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen.”

”Henkilökohtainen ohjaus ja tuki opintojen etenemiseen, yksilölliset oppimispolut, opis-
kelijan kanssa keskustelut, kuraattorin, opinto-ohjaajan ja ervan palvelut, moniam-
mattillinen yhteistyö.”
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5.2  Keskeyttämisen ehkäisyn, osallisuuden lisäämisen  
 ja yksilöllisten opinpolkujen kehittämisen  
 hankkeita

VAATERI – nuorten työpaja koostuu kahdesta työpajasta, yksilövalmennuksesta sekä Start-
tiryhmästä. Yksilövalmennus sisältää mm. työnhakuun ja opiskeluun ohjaamista, työelä-
män pelisääntöjä, toimintakyvyn kartoitusta sekä moniammatillisen verkostoyhteistyön 
koordinointia nuoren tukiverkoston kanssa. Starttiryhmässä opetellaan arjen hallinnan tai-
toja, vuorovaikutustaitoja, kasvatetaan työ- ja opiskeluvalmiuksia sekä lisätään itsetuntoa. 
Metallipaja ja puhdistuspalvelupaja sisältävät puolestaan ohjattua työpajatoimintaa, tutus-
tumista alan ammatteihin sekä työelämäyhteyksiä ja työssäoppimista. Projektin tavoitteena 
on tarjota työpajapalveluja ensisijaisesti 15 - 24 -vuotiaille nuorille, jotka ovat vailla am-
matillista koulutusta ja/tai tarvitsevat työllistämis- ja ohjauspalveluja päästäkseen ammatil-
liseen koulutukseen tai työelämään.

Työpajapalvelut on tarkoitettu lisäksi opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea ja yksilöllis-
tettyjä ratkaisuja työssäoppimisen ja näyttöjen suorittamiseen tai ammatillisen tutkinnon 
opintokokonaisuuksien suorittamiseen. Työpajatyöskentely voidaan osaamisen tunnusta-
misen kautta sisällyttää osaksi ammatillisia opintoja. Starttiryhmän elämänhallintaa tukeva 
ryhmämuotoinen työskentely voidaan sisällyttää osaksi ammatillisia valinnaisia ja vapaasti 
valittavia opintoja. Projekti tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä 
räätälöityyn polkuun kohti koulutusta tai avoimia työmarkkinoita. Projektissa luodaan työ-
elämäyhteyksiä, jotka tukevat nuorten työllistymistä.
Hankkeen toteutti Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 1.6.2008 - 31.7.2011.
www.vaao.fi/kuntayhtyma/kehitysprojektit/vaateri/

Oma polku -hankkeessa luodaan atto-aineiden eli yleisaineiden vaihtoehtoinen malli eri-
tyistä tukea tarvitseville opiskelijoille (erityisopiskelijat, maahanmuuttajat, muuten erityistä 
tukea tarvitsevat). Lisäksi kehitetään työvaltaista koulutusta tutkinnon suorittamisen tuek-
si. Tavoitteena on myös rakentaa ”poluttamiseen” liittyvä yhteistyömalli, jossa nuoria akti-
voidaan ja ohjataan koulutukseen työ- ja elinkeino-toimiston, työvoimapalvelukeskuksen, 
Kokkotyö-säätiön ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöllä. Syntyviä malleja tai hyviä käy-
täntöjä ovat työvaltaisen koulutuksen Koutsi -malli, työvaltaisen koulutuksen Erityisopetus 
-malli ja ”Tehostettu ohjauspalvelu koulutuksesta työelämään” -malli. Projektin tavoittee-
na on ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen sekä nuorten osallisuuden 
edistäminen ja aktivointi ammatilliseen koulutukseen. 

Työvoimatoimiston työntekijä koutsi toimii opettajien tukena työssäoppimispaikko-
jen etsimisessä ja yhteydenpidossa. Työvaltaisen koulutuksen mahdollistamiseksi opettajat 
purkavat opetussuunnitelmaa työvaltaista koulutusta ajatellen. Eri alojen opettajat tekevät 
yhteistyötä työssäoppimispaikkojen kanssa kartoittaakseen eri aloilta sopivia työssöoppi-
mispaikkoja, jotta tutkinnon tavoitteet voidaan saavuttaa pääsääntöisesti työpainotteisesti. 
Yleisaineiden vaihtoehtoisessa mallissa pakollisten yleisaineiden opettajille on varattu 1 ov/
yleisaine vaihtoehtoisen mallin luomiseen, tämä osio on tehty yhteistyössä Turun ammatti-
instituutin opettajien kanssa.
Hankkeen toteutti Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 1.4.2008 – 30.6.2011. Lisätietoja 
ja tehdyt projektikortit löytyvät sivulta http://projekti.kpedu.fi/ 
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Kyläluuta - Opiskelijahuollon kehittämishanke keskeyttämisen ehkäisyn tukena. Hank-
keessa on tavoitteena luoda eri viranomaistahojen yhteistoiminnallinen malli siihen, millä 
tavoin nuorten elämänhallintaa voi ohjata, syrjäytymistä ennaltaehkäistä ja opintojen kes-
keyttämistä vähentää, tukien samanaikaisesti ammatinvalintaa. Samalla pyritään lisäämään 
nuorten kanssa toimivien kykyä tunnistaa peruskoulun päättäneiden nuorten arjessa esiin 
tulevat ongelmat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pyrkimyksenä on lisätä nuorten val-
miuksia itsenäiseen ja täysipainoiseen elämään.

Hankkeessa etsitään, testataan ja pyritään ottamaan osaksi oppilaitoksen arkea erilaisia toi-
mintamenetelmiä ja ohjeita, jotka auttavat henkilökuntaa nuoren tukemisessa entistä syste-
maattisemmin ja koordinoidummin. Asioita, joihin hankkeen kautta pyritään tarttumaan, 
ovat mm. opintojen etenemiseen liittyvät vaikeudet, opiskelija-asuntolassa asumiseen liitty-
vät asiat (esim. epänormaali elämänrytmi opiskelun ja levon suhteen), päihteiden käyttö ja 
opiskelumotivaatio. Samalla pyritään lisäämään nuorten kanssa toimivien kykyä tunnistaa 
peruskoulun päättäneiden nuorten arjessa esiin tulevat ongelmat mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Pyrkimyksenä on lisätä nuorten valmiuksia itsenäiseen ja täysipainoiseen elämään.

Yhteistoiminnallisuus saadaan aikaan, kun hankkeeseen osallistuu henkilökuntaa eri vi-
ranomaistahoilta: ammattioppilaitoksista, kaupungin sivistys-, sosiaali- ja terveys-, nuori-
so- ja vapaa-aikatoimesta sekä seurakunnasta, poliisista ja työvoimatoimistosta. Hankkeen 
toteutti Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto 1.8.2008 - 
31.7.2011. http://www.osao.fi/index.php?2271 

Motivoimaa-projektissa kehitettäviä tuotteita tai menetelmiä ovat a) uudet tutkimukseen 
pohjautuvat arviointi- ja tunnistamismenetelmät mm. motivaatio- ja voimaantumismitta-
risto sekä käyttäytymisen ja tunnearvioinnin mittaristo b) uudet voimaantumisen element-
tejä sisältävät ohjausmallit ja tukitoimet sekä c) pedagoginen käsikirja, joka sisältää teoreet-
tisen ja käytännön tiedon riskiopiskelijoiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi. Tarkoituksena 
on kehittää ja järjestää ennaltaehkäisevää, intensiivistä tukea heti opiskelun alusta alkaen, 
jotta opiskelijoiden ammattiin valmistuminen turvataan.

Tehostetun opiskelija-arvioinnin ja kehiteltävien pedagogisten interventioiden ja oh-
jausmenetelmien avulla puututaan opintojen keskeyttämiseen. Tavoitteena on tunnistaa 
opiskelijoiden oppimista ja opiskelua haittaavat ongelmat ja arvioida tarkemmin keskeyttä-
misvaarassa olevat opiskelijat, joilla on oppimis- ja opiskeluvaikeuksia sekä niihin liittyviä 
kerrannaisvaikutuksia. Projektin kohderyhmänä ovat opettajat ja muu henkilökunta sekä 
välillisesti opiskelijat, joilla on oppimis- ja opiskeluvaikeuksia, alhainen koulumotivaatio ja 
muita opiskelua haittaavia ja tunnistettavia ongelmia. Oppimis- ja opiskeluvaikeudet aihe-
uttavat monenlaisia seurauksia mm. opiskeluun ja ryhmään sitoutumattomuutta, alhaista 
opiskelumotivaatiota, negatiivisia vaikutuksia oppijan minäkuvaan, itsetuntoon sekä mieli-
alaan. Epäonnistumisista johtuvien negatiivisten ajattelumallien purkaminen on oppimisen 
ja opiskelun etenemisen kannalta tärkeää.

Hankkeen toteuttaa Niilo Mäki – säätiö 1.1.2009 - 31.6.2012.
http://www.nmi.fi/tutkimus/motivoimaa.html 
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5.3  Erityisopetusta saavien opiskelijoiden tutkinnon  
 suorittaminen osissa ja sijoittumisen seuraaminen

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden tutkinnon suorittaminen osissa

Syksyllä 2010 voimaan tulleet uudistuneet ammatillisten tutkintojen perusteet mahdollista-
vat opiskelijalle henkilökohtaisten opintopolkujen rakentamisen ja koulutuksen järjestäjälle 
mahdollisuuden vastata joustavasti alueellisen ja paikallisen työelämän tarpeisiin. Kaikissa 
ammatillisen perustutkinnon perusteissa tutkintojärjestelmän joustavuutta on lisätty moni-
puolistamalla mahdollisuuksia valita ammatillisiin perustutkintoihin osia muista ammatil-
lisista tutkinnoista (pt, at, eat ja amk) ja opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää tutkintoonsa 
myös tutkinnon nimellislaajuutta enemmän tutkinnon osia. Ne voivat olla paikallisen työ-
elämän tai opiskelijan työllistymisen tarpeiden pohjalta suunniteltuja. Opiskelijan kyvyt ja 
tarpeet voidaan huomioida yksilöllisten opintopolkujen avulla.22 Tutkinnon suorittaminen 
osissa edellyttää koulutuksen järjestäjiltä entistä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa doku-
mentointia siitä, miten yksittäisen opiskelijan opinnot etenevät ja mitkä ovat hänen suun-
nitelmansa. 

Selvityksessä haluttiin kartoittaa koulutuksen järjestäjien varautumista tutkinnon osien 
järjestämiseen erityisopetuksen osalta. Vastanneista vajaa kolmannes on varautunut eri-
tyisopiskelijoiden tutkinnon osien suorittamiseen, neljännes on valinnut ”en osaa sanoa” 
vaihtoehdon ja lähes puolet ei ole varautunut erityisopetuksen osalta tutkinnon osien suo-
rittamiseen. Koulutuksen järjestäjistä, joilla on useampi vastaus, puolella käytännöt vaih-
televat toimipisteittäin. Ruotsinkielisen koulutuksen osalta neljä vastaajaa (50 %) ilmoitti, 
että tutkinnon osien järjestämiseen on varauduttu.

Taulukko 5.  Erityisopetusta saavien opiskelijoiden tutkinnon osien suorittaminen

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan sitä kuinka suunnittelussa on huomioitu opiskelijoiden 
yksilölliset polut ja kuinka yhteistyö sidosryhmien kanssa on toteutettu. Kohtaan saatiin 
25 vastausta. Yhdessä vastauksessa todetaan, ettei kokemuksia vielä ole. Osassa vastauksis-
sa nostettiin esiin yksilölliset opintopolut, mutta tutkinnon osissa suorittamisen kannalta 
toteutuksen kuvailu oli vähäisempää tai vastauksissa ei konkretisoitu käytäntöjä, kuten alla 
esimerkissä: 

”Yksittäistapauksia toteutettu ja suunniteltu. Laajemman käyttöönoton suunnittelu 
vasta alkuvaiheessa.” 

Osassa vastauksista on kerrottu, että yksilöllisiä opintopolkuja suunnitellaan yhdessä si-
dosryhmien kanssa opintojen alussa sekä tarvittaessa opintojen aikana. Tämä nousi myös 
joissain vastauksissa esiin hyvin yleisellä, toteavalla tasolla, kuten seuraavassa esimerkissä. 

22 Opetushallituksen tiedote 27/2010.

N 44 (47 %) N 22 (24 %) N 27 (29 %)

En osaa
 sanoa  N (%)

Ei 
N (%)

Kyllä 
N (%)

Onko erityisopetuksen osalta varauduttu tutkinnon osien 
järjestämiseen?
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”Tärkeätä on varhainen puuttuminen. Yksilöllinen polku suunnitellaan, mutta sen 
toteutumisen seuranta tärkeää.” 

 
Konkreettisista toteutusmalleista tuli siten vähän mainintoja. Yhdessä vastauksessa mainit-
tiin yhteistyö erityisoppilaitoksen ja työpajan kanssa opintojen jatkosuunnitelmien osalta: 

”Hops:n suunnittelussa pohdittu osatutkinnon suorittamista suhteessa osaamistasoon ja 
työllistymismahdollisuuteen, atto-opintojen T1-tason suunnitelmat, yhteistyö työpajan 
ja Luovin kanssa opintojen jatkosuunnitelmien osalta.” 

Erityisesti psyykkistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta taas mainittiin mahdollisuus 
jatkaa hoitosuhdettaan. Samoin nostettiin esiin varautuminen siihen, että opiskelija voi 
tietyn tutkinnon osan suoritettuaan olla jonkin aikaa töissä tai tarvittaessa kuntoutua, jos 
haasteena on terveydelliset tai sosiaaliset asiat. Yhdessä vastauksessa viitattiin tukiverkoston 
hyödyntämiseen opintojen suunnittelussa, jos opiskelijalla on rajoitteita tai vaikeuksia, joi-
den vuoksi on mahdotonta opiskella jotain tutkinnon osaa. Tällöin on annettu mahdolli-
suus vaihtaa se toiseen. 

Yleisimmin oppilaitoksissa on varauduttu mukautettujen tavoitteiden suorittamiseen amma-
tillisissa aineissa tai ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa. Yksilöllisten suorittamis-
tapojen osalta voidaan vaihtaa esimerkiksi oppimisympäristöä kesken jakson. Vastauksissa 
muun muassa viitataan HOJKSiin, jossa suunnitellaan ja määritellään yksilöllisesti tutkinnon 
osien järjestäminen erityisopetuksena, mukauttaminen ja esimerkiksi joustavat pienryhmät. 
Työssäoppimispaikkojen roolia korostettiin useassa vastauksessa. Yksittäisten yritysten kanssa 
kerrotaan tehtävän sopimuksia yksilöllisten tutkinnon osien suorittamiseen.

”Tutkinnon suorittamisessa aikaa voidaan yksilöllistää (lyhentää, pidentää tms.) Työs-
säoppimispaikoille (työssäoppimisen ohjaaja ja tutkintosuorituksen arvioija) kerrotaan 
opiskelijan mahdollisista vaikeuksista ja annetaan ohjeita lisäohjauksen ja tuen anta-
miseen sekä ammattitaidon osoittamiseen joustavin järjestelyin.”

Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa otetaan huomioon myös opiskelijan työllistyminen, 
mikä mainittiin yhdessä vastauksessa: 

”Tehdään henkilökohtaiset suunnitelmat tilanteen mukaan. Koko perustutkinnon suo-
rittavien osalta tutkinnon osia on suoritettu esim. kokonaan työssäoppimassa, yksilölli-
sen suunnitelman mukaisesti tenttimällä. Jos suorittaa vain tutkinnon osia, saa todis-
tuksen suoritetuista opinnoista. Suunniteltu työpainotteisia tutkinnonosia tavoitteena 
keventää opiskelijan ”taakkaa”. Pajamuotoinen opetus, yksilöllinen ohjaus, työssäoppi-
minen. Painotettu tutkinnon osia, joiden merkitys on suuri työllistymisen kannalta.”

Yhdessä vastauksessa nostettiin esiin ongelma liittyen tutkinnon suorittamiseen osissa, sillä 
käytäntöä rajoittaa vielä KELAn tukikäytäntö, jonka mukaan vain koko tutkinnon opiske-
lua tuetaan. 
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”Laaditaan yksilöllinen opiskelupolku, kirjataan HOJKS:iin, jossa mukana opiskelijan 
yhteistyötahot tarvittaessa. Suunnittelussa huomioidaan opintojen etenemisaikataulu 
sekä tarvittaessa yksilölliset tavoitetasot. Yksilöllistämistä ennen pyritään T1-tasoon 
tuen avulla, mikäli tämä on realistista. Opiskelijalla voi olla oma tavoite (osatutkinto, 
kasvun ja kehittymisen tavoite), käyttöä rajoittaa Kelan tukikäytännöt (vain koko tut-
kinnon opiskelua tuetaan).” 

Sijoittumisen seuranta

Kyselyssä haluttiin selvittää erityisopetusta saavien opiskelijoiden sijoittumisen seuraamista 
työelämään tai jatko-opintoihin, sillä seuranta antaa tietoja työelämälähtöisen koulutuksen 
kehittämiseen. Selvityksessä kysyttiin, seurataanko erityisopetusta saavien opiskelijoiden 
sijoittumista ylipäänsä opintojen jälkeen. Taulukossa 6 on esitetty vastaukset liittyen eri-
tyisopetusta saavien opiskelijoiden sijoittumisen seurantaan. Erityisopetusta saavien opis-
kelijoiden sijoittumista valmistumisen jälkeen seurataan 36 oppilaitoksessa (38 %). Puolet 
vastaajista ovat ilmoittaneet, ettei sijoittumista seurata. Ruotsinkielisen koulutuksen osalta 
suhdeluku on sama. Kymmenestä koulutuksen järjestäjästä, joilla oli useampi kuin yksi 
vastaus, neljällä käytännöt vaihtelivat. 

Taulukko 6.  Erityisopetusta saavien opiskelijoiden sijoittumisen seuranta

Eija Honkasen tutkimukseen valikoiduista 12 haastateltavasta koulutuksen järjestäjästä 
vain kaksi toteutti jatkosijoittumisen seurantaa itse toteutettavalla jälkiseurannalla (Hon-
kanen 2006, 125). Tuloksia ei voi vertailla suoraan keskenään, mutta oletettavaa on, että 
sähköisen kyselyn aineiston tulos merkitsee  jälkiseurannan yleistymistä.

Aikaisempien selvitysten mukaan koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten tasolla on run-
saasti erilaisia käytäntöjä. Opiskelijoiden sijoittumista seurataan erilaisin www- tai postiky-
selyin tai puhelimitse ja ainakin paikoin sijoittumista seurataan myös työhallinnon URA-
rekisterin tiedoista. (Ammattistartin seuranta 2011.)23 Sijoittumisen seurantaa voidaan 
tehdä OPH:n tulosrahoitusindikaattoreista, mutta tätä seurantaa joudutaan täydentämään 
tarkemmalla ja ajankohtaisemmalla oppilaitoskohtaisella seurannalla, jolloin tulee esiin 
kaksinkertaisen seurannan problematiikka. (Vehviläinen, 2009.) Tuloksellisuusrahoituk-
sen kautta tehtävä seuranta on siksikin ongelmallista, että erityisopetuksen opiskelijat on 
poistettu mittareista ns. tasoittavina tekijöinä. Eli käytännössä erityisopiskelijoiden sijoit-
tumisen seuranta on oppilaitoksen omien seurantakeinojen varassa. Tilastokeskuksen mak-
sullisesta sijoittumispalvelusta koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus saada järjestäjä- ja 
oppilaitoskohtaisia työllistymis- ja muita perustietoja käyttöönsä24. Seurantatiedot tulevat 
viiveellä ja järjestäjät seuraavat omilla käytännöillään samojen tuloksellisuustavoitteiden 
toteutumista. Käytössä olevien seurantamenetelmien kartoitus jätettiin tämän kyselyn ul-
kopuolelle.
23 Seurantaraportissa mainitaan myös uusien teknisten mahdollisuuksien hyödyntäminen kuten mas-

saposteina lähtevät tekstiviestikyselyt, joissa olennaisimmat seurantatiedot kysytään muutamalla 
avainkysymyksellä (taustatieto, jatkosijoittumispaikka) vaikkapa 6 kuukauden kuluttua valmistumis-
esta.

N 47 (50 %) N 11 (12 %) N 36 (38 %)

En osaa
 sanoa  N (%)

Kyllä 
N (%)

Ei
N (%)

Seurataanko erityisopetusta saavien opiskelijoiden 
sijoittumista valmistumisen jälkeen?
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5.4  Tutkinnon suorittamisen ja jatkosijoittumisen  
 tukemiseen keskittyviä hankkeita

”Quo vadis iuvenis - Minne menet nuori?” -tukiprojektin tärkeimpänä tehtävänä on auttaa 
Forssan alueen nuoria työllistymisessä, koulutuksen löytämisessä ja itsenäiseen elämään siir-
tymisessä. Projektissa kehitetään ja käynnistetään nuorten oma rekrytointiväylä ”Quo vadis 
iuvenis”, jossa tehdään henkilökohtaisen työvalmentajan kanssa räätälöity koulutus-/työllisyys-
suunnitelma. Tilanteen mukaan tähdätään jatkokoulutukseen, työharjoitteluun, valmennus-
koulutukseen, palkkatukityöhön, avoimille työmarkkinoille, yrittäjyyteen tai sosiaalisen tuen 
piiriin jne. Projektissa luodaan toimivat ja yhteistyötä eteenpäin vievät sidosryhmäyhteydet 
mm.  Forssan seudun kuntien, koulutus-, kehittämis- ja yrityspalveluorganisaatioiden, työ-
voimatoimiston, nuorisotyöpajan, sosiaali- ja terveyspalvelujen, yritysten ja järjestöjen kans-
sa. Konkreettisesti etsitään kaikki mahdolliset välityömarkkinamahdollisuudet, jotka toimivat 
ponnahduslautana ja välietappina kohti avoimia työmarkkinoita. Projektin kotisivun osoite: 
www.minnemenetnuori.fi

Ammattiin valmentava työpajakoulutus – Avartajat -hankkeessa tähdätään työvalmennuk-
sen opinnollistamiseen eli siihen, että nuorella olisi mahdollisuus suorittaa työtä tekemällä am-
matillisiin opintoihin liittyviä osakokonaisuuksia. Avartajat-hankkeessa pyritään työelämän ja 
koulutuksen väliseen yhteistyöhön sekä ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen väliseen yh-
teistyöhön. Yritysyhteistyön tavoitteena on parantaa opetussuunnitelmien osien sekä työpajan 
tarjoamien työtehtävien ja ammattitehtävien vastaavuutta. Hankkeen keskeiset toimenpiteet 
ovat 1) työvaltaisten työyhteisöissä tapahtuvien oppimismahdollisuuksien lisääminen sellaisissa 
tehtävissä, joilla on vastaavuus ja kysyntää työmarkkinoilla 2) opintojen modulointi ja työssä-
opitun hyväksilukeminen 3) koulutuksen järjestäminen ammattiopiston ja työpajan välisenä 
yhteistyönä 4) yritysyhteistyö työssäoppimisen järjestämisessä ja työhön sijoittumisessa. 

Ratkaisuja etsitään mm. ammatillisten opintojen keskeyttämisen vähentämiseen, koulu-
tukseen hakeutumiskynnyksen madaltamiseen, työvaltaiseen oppimiseen, työpajatoiminnan 
opinnollistamiseen sekä ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen väliseen yhteistyöhön. Työ-
painotteisen valmennuksen, opetuksen ja ohjauksen avulla nuorilla tulee olemaan paremmat 
mahdollisuudet työllistyä tai jatkaa opintoja. Hankkeen toteuttaa Silta-Valmennusyhdistys ry.  
Ks. lisää: www.siltavalmennus.fi/index.php/kumppanit-ja-hankkeet/hankkeet/tyopajojen-ja-
ammatillisen-koulutuksen-valinen-yhteistyo/130-avartajat-hanke-2010-2012

Joustavasti työelämään -projektissa etsitään mahdollisuuksia osatutkinnon suorittamiseen eli ns. 
työammatin opiskeluun. Työammatin lähtökohtana ovat työnantajan tarpeet, jolloin suoritettava 
oppimäärä voisi olla normaalia kolmevuotista tutkintoa suppeampi. Erityisopiskelijoiden kohdal-
la tämä nähdään tarpeellisena vaihtoehtona. Hankkeessa kehitetään nykyistä ohjausjärjestelmää 
mm. oppimaan oppimistaitojen, työnhakuvalmennuksen, vertaisohjaajakoulutuksen sekä laajen-
netun työssäoppimisen kehittämisen saralla. Hankkeesta kehitetään toiminnallisia menetelmiä ja 
käytännön kokeilusta on hyviä tuloksia. 

Projektin aikana luodaan seuraavat mallit: a) Joustavasti työelämänä -sapluuna b) Ammat-
tisoppi, Tsemppi-kuuri sekä Työammatin malli c) Ohjausmalli työmarkkinoille siirtymiseen d) 
WORK.net -portaali. 

24 http://tilastokeskus.fi/tup/sijoittumispalvelu/
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Projektissa kehitetään toisen nivelvaiheen yhteistyötä oppilaitoksen, työvoimahallinnon sekä 
viranomaisten välillä ja suunnitellaan joustavia ja tarvittaessa tuettuja reittejä työllistymiseen. 
Lisäksi selvitetään koulutuksen sisäisiä niveliä, jotka saattavat aiheuttaa opintojen keskeyttämi-
siä ja osaltaan lisätä syrjäytymisen riskiä. Keskeisiä sisältöjä ovat työelämätietouden lisääminen, 
alueellisen työvoimatarpeen kartoittaminen ja yksilöllisen työelämävalmennuksen/ohjauksen 
kehittäminen. Ammatillisen kasvun tukemiseksi perustetaan alakohtaisia ammattisoppeja, jois-
sa ammatin opettaja tukee opinnoissa, rästien suorittamisessa ja ohjaa työelämään. Työelämä-
valmennusta sisällytetään kaikkien opiskelijoiden opetussuunnitelmaan yhden opintoviikon 
verran. Työelämän edustajia halutaan tuoda tutustumaan oppimisympäristöihin sekä käytettä-
viin opetusmenetelmiin. Työnantajat saavat tarpeisiinsa koulutettua henkilökuntaa ja rohkais-
tuvat tarjoamaan työ- ja työssäoppimispaikkoja myös erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. 
Hankkeen toteuttaa Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. (www.vaao.fi/nuorten_kou-
lutus/nuorten_koulutuksen_sisaiset_pro/joustavasti_tyoelamaan-projekti/)

5.5  Yhteistyö ammatillisten erityisoppilaitosten   
 kanssa
Ammatilliset erityisoppilaitokset kehittävät ammatillista erityisopetusta yhteistyössä mui-
den oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa ja tarjoavat eri oppilaitoksille ja muille yhteis-
työtahoille erityisopetuksen asiantuntijapalveluita. Siten vaikka ammatilliset erityisoppi-
laitokset huolehtivat ensisijaisesti vaikeavammaisten koulutuksesta sekä valmentavasta ja 
kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta,  niiden tulee tarjota asiantuntija-apua muille 
oppilaitoksille25. Asiantuntijatehtävien lisäksi yhteistyöhön liittyy kiinteästi opiskelijoiden 
siirtyminen yleisten oppilaitosten ja erityisoppilaitosten välillä tarvittaessa.

Opiskelijoiden siirtyminen

Vastaajista 71 % (N 67/94) ilmoitti, ettei oppilaitokseen siirry opiskelijoita ammatillisista eri-
tyisoppilaitoksista. Vastaavasti 29 % ilmoitti, että omaan oppilaitokseen siirtyy opiskelijoita 
erityisoppilaitoksista. Kaikki ruotsinkielisen koulutuksen edustajat ilmoittivat, ettei opiskeli-
joita siirry erityisoppilaitoksista. Siirtyneiden lukumääriä lukuvuonna 2010–2011 annettiin 
vaihtelevasti. Osa vastaajista ei ilmoittanut siirtyneiden lukuja lainkaan. Neljä ilmoitti luvuksi 
nolla. Yleisesti siirtyneiden määrä oli 1–3 (N 15). Viidessä oppilaitoksessa siirtyneitä oli 5-10. 

Opiskelijoita siirtyy ammatillisista oppilaitoksista ammatillisiin erityisoppilaitoksiin 40:llä 
(43 %) vastaajalla. 53 (57 %) ilmoitti, ettei opiskelijoita siirry. Ruotsinkielisen koulutuksen 
osalta neljä seitsemästä ilmoitti, että siirtymiä on. Siirtyneiden opiskelijoiden määriin saa-
tiin 37 vastausta. Kuusi vastaajaa ilmoitti siirtyneiksi nolla opiskelijaa. Osalla vastaajista ei 
ollut tietoa siirtyvien määristä. 18 vastaajalla siirtyneitä oli 1–3, kahdeksalla siirtyneitä oli 
4–8. Yksi vastaaja täsmensi, että vaikka lukuvuonna 2010–2011 ei ollut yhtään siirtynyttä, 
yleensä luku on 1–2 opiskelijaa lukuvuosittain. Yksi vastaaja totesi, että opiskelijoita on 
vaikea saada lähtemään.

25 Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Opetushallituksen määräys 3/011/2010. S. 199.
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Yhteistyö erityisoppilaitosten kanssa

Vastaajia pyydettiin kuvaamaan yhteistyötä erityisoppilaitosten kanssa. Kohtaan tuli 75 
vastausta. Vastaamatta jättäneistä (N 29) lähes kaikki olivat oppilaitoksia, joilla ei ole siir-
tyneitä opiskelijoita suuntaan tai toiseen. Yhdessä vastauksessa kerrottiin, että yhteistyötä 
ei ole. Näin ollen 78 %:lla oppilaitoksista on jonkinlaista yhteistyötä ammatillisten erityis-
oppilaitosten kanssa.

Yhteistyö vaihteli yhteistapaamisista yksittäisissä opiskelija-asioissa laajoihin yhteistyö-
hankkeisiin. Lähes puolet vastanneista toi esiin koulutusyhteistyön. Kolmannes mainitsi 
erilaisen erityisoppilaitosten konsultointituen ja yhteistyön esimerkiksi erityisopetuksen 
käytäntöjen kehittämisessä. Konsultaatio voi liittyä opiskelijoiden siirtymiin tai yksittäisten 
opiskelijoiden oppimiskyvyn arviointeihin, ohjaukseen ja opetusjärjestelyihin. Konsultaa-
tiota on tehty muun muassa liittyen mukautettujen arviointikriteerien luomiseen. Yhdessä 
oppilaitoksessa erityisopetuksen suunnitelma on laadittu yhteistyössä erityisoppilaitoksen 
kanssa. Lisäksi yhteistyömuotoina mainittiin esimerkiksi opiskelijoiden kuntoutusjaksot.

Yhteisiä projekteja tai hankkeita erityisoppilaitosten kanssa on vajaalla viidenneksellä vas-
tanneista. Hankkeet liittyivät muun muassa syrjäytymisen ehkäisemiseen, alueellisiin ohja-
uspalveluihin, niiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Verkostoyhteistyötä tehdään paljon. 
Esimerkiksi erityisopetuksen verkostopalavereita pidetään kahdesti vuodessa. Alakohtai-
sista erityisopettajien yhteistyöverkostosta mainittiin aiheena ”mm. opsit ja näytöt”. Ver-
kostoyhteistyötä tehdään esimerkiksi omistajakuntien verkostopäivillä. Vakiintuneempaa 
yhteistyötä kuvaa myös yhteinen ammattiosaamisen näyttöjen toimielin yhdellä vastaa-
jalla. Yhteistyö ei aina ole yksisuuntaista vaan oppilaitokset voivat tehdä myös laajempaa 
suunnittelua erilaisten koulutuspalveluiden järjestämiseksi tai vaikuttaa alueellisesti tai seu-
dullisesti erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutuspaikkojen riittävyyden takaamiseksi. 
Muutamassa vastauksessa kuvattiin erityisoppilaitosten osallistumista yleisen oppilaitoksen 
toimintaan esimerkiksi siten, että opiskelijaryhmiä käy yleisessä oppilaitoksessa asiakkaana 
(mm. kauneudenhoitoalat ja catering) tai että opiskelijat suorittavat pienmuotoisia harjoi-
tustehtäviä yleisissä oppilaitoksissa.

Luonnollisesti opiskelijoiden siirtoihin liittyvä yhteydenpito on oleellinen osa yhteistyötä. 
Opiskelijoiden tutustumiskäynnit mainittiin neljänneksellä vastanneista ja koulutuskokei-
lut 10 %:lla vastanneista. Siirtymistä kuvattiin esimerkiksi seuraavasti:

”Opinto-ohjaajan tai uraohjaajan yhteydenotto erityisoppilaitoksen opinto-ohjaajaan 
ja/tai opettajaan niissä tapauksissa, joissa oppilaitoksessamme opiskelevan opiskelijan 
haku ja siirtyminen erityisoppilaitokseen alkaa näyttää varteenotettavimmalta vaihto-
ehdolta, hakua edeltää opiskelijan tutustumiskäynti erityisoppilaitoksessa oppilaitok-
semme uraohjaajan kanssa.”

”Ollaan käyty tutustumassa ja toteutettu koulukokeiluja hyvässä hengessä. On toteutu-
nut onnistuneita siirtoja.”

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen koulutusyhteistyötä tehtiin seitse-
mässä oppilaitoksessa.
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Yhteistyö erityisoppilaitosten kanssa on näkynyt lähinnä 1) valmentavan ja kuntout-
tavan koulutuksen nivelvaihetapaamisina, 2) konsultointiapuna, 3) erityisopettajaksi 
opiskelevien opettajien työssäoppimisyhteistyönä, 4) pienryhmää perustettaessa erityis-
opettajamme oli valmennettavana Kiipulassa, 5) erityisoppilaitoksen järjestämässä 
henkilöstökoulutuksessa

Jos vastauksessa on kuvattu yhteistyötä laadullisesti, sitä kuvattiin muun muassa sanoilla 
onnistunut, tiivis, luonteva ja hedelmällinen. Joissain vastauksissa tuotiin esiin, että yhteis-
työ on vähäistä, vasta aluillaan tai että yhteistyötä voisi tehdä jatkossa enemmänkin. Yksi 
vastaaja on tuonut esiin, että yhteistyö on heikentynyt koska opiskelijoiden pääsy erityis-
oppilaitoksiin on vaikeutunut. Yhteistyötä tehdään selkeästi tarvittaessa, mutta pysyvämpi 
yhteistyö on vähäisempää. Vaikka konsultointiapua käytetään, asiantuntemusta hyödynne-
tään vähän. Myös konsultoinnista aiheutuvat kulut mainittiin yhdessä vastauksessa yhteis-
työn esteenä.
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6  Erityisopetuksen tarpeen tunnistaminen ja  
 perusteen määritteleminen

Tässä luvussa esitellään tulokset liittyen erityisopetuksen tarpeen tunnistamiseen ja perus-
teen määrittelemiseen yleisesti ja erikseen psyykkistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osal-
ta. Luvussa käsitellään myös vastaajien arvioita HOJKS-prosessin toteutumisesta, resurs-
seista ja toimivuudesta sekä haasteita laatimisessa, toteuttamisessa ja seuraamisessa. Lisäksi 
vastaajilta on koottu näkemyksiä HOJKSin kehittämiseksi. 

6.1  Erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrän   
 muutos
Erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrä on ollut viime vuosina kansallisesti kasvus-
sa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillises-
sa peruskoulutuksessa erityisopiskelijoita oli 12,5 %, vieraskielisistä opiskelijoista 17 %. 
Yleisin erityisopetuksen peruste on ”muu syy”. Suomen- ja ruotsinkielisistä ”muu syy” oli 
perusteena kolmanneksella, muunkielisillä lähes puolella. Toiseksi yleisin syy oli ”kielelliset 
vaikeudet”, joka oli perusteena suomen- ja ruotsinkielisillä viidenneksellä, muunkielisillä 
kolmanneksella.

Selvityksessä kysyttiin näkemystä erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrän muutok-
seen viimeisen viiden vuoden aikana yleisesti ja erikseen maahanmuuttajataustaisten osal-
ta. Erityisopetusta saavien opiskelijoiden suhteellinen määrä oli kasvanut suurella osalla 
vastanneista viimeisen viiden vuoden aikana. Ruotsinkielisen koulutuksen osalta kasvua 
oli nähtävissä yhtä oppilaitosta lukuun ottamatta. Vieraskielisten erityisopetusta saavien 
opiskelijoiden kasvu arvioitiin pienemmäksi. Noin kolmannes vastaajista koki vieraskielis-
ten erityisopetusta saavien opiskelijoiden suhteellisen määrän kasvaneen viimeisen viiden 
vuoden aikana. Lukuun voi luonnollisesti vaikuttaa myös vieraskielisten opiskelijoiden vä-
hyys useimmissa oppilaitoksissa. 

Taulukko 7.  Erityispetusta saavien opiskelijoiden määrän muutos oppilaitoksissa

Syyt erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrän muutokseen

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan muutosta ja arvioimaan syitä, jos erityisopetusta saavien 
opiskelijoiden määrä on kasvanut tai laskenut. Kohtaan saatiin 72 vastausta. Määrien kasvu 
perustuu vastausten mukaan erityisesti siihen, että erityisopetuksen tarpeen tunnistami-
nen on aikaistunut jo perusopetuksen puolella, tunnistamista tehdään systemaattisesti ja 

Ei 
N (%)

En osaa 
sanoa N (%)

Kyllä 
N (%)

Onko erityisopetusta saavien opiskelijoiden suhteellinen määrä 
kasvanut oppilaitoksessanne viimeisen viiden vuoden aikana? N 14 (15 %) N 2 (2 %) N 78 (83 %)

Onko vieraskielisten erityisopetusta saavien opiskelijoiden 
suhteellinen määrä kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana? N 51 (54 %) N 11 (12  %) N 32 (34 %)
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tunnistamisen osaaminen on parantunut. Seuraavaksi eniten kasvua perusteltiin suoraan 
opiskelijoihin liittyvillä seikoilla kuten elämänhallinnan ja mielenterveydellisten ongelmien 
lisääntymisellä sekä yhteiskunnan ja olosuhteiden muutoksella. Alla on esimerkki vastauk-
sesta, jossa muutosta on perusteltu usean tekijän yhteisvaikutuksena:

”Tunnistaminen on parantunut, sisäänpääsypistemäärät ovat nousseet, aloituspaikko-
jen määrä on noussut. Opintoihin hakeutuu aikuisia keskiasteen opintoja keskeyttä-
neitä, joille keskeyttäminen on jo tuttua ja helppo tapa katkaista epämiellyttävä tilan-
ne. Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet (diagnoosi usein jo opinnot aloitettaessa), 
enemmän moniongelmaisia opiskelijoita, elämänhallinnan ongelmat lisääntyneet. 
Myös tarvittavien tukitoimien tarpeellisuus on opittu tunnistamaan aiempaa varhai-
semmin. Erilaiset kulttuuritaustat.”

Lähes puolessa vastauksista (N 35) syynä erityisopiskelijoiden määrän kasvuun nähtiin 
tunnistamisen aikaistumisen ja parantuminen: Erityisopetuksen tarve tunnistetaan pa-
remmin jo perusopetuksessa ja siirto-HOJKSien saatavuus on parantunut perusopetuksen 
puolelta. Kun peruskoulussa erityisopetukseen siirrettyjen määrä on lisääntynyt, se heijas-
tuu suoraan ammatilliseen koulutukseen. Vastauksissa tuotiin esiin, että osaaminen erityis-
opetuksen tuen tarpeen tunnistamisessa on parantunut myös ammatillisen koulutuksen 
puolella ja toiminta on systematisoitunut esimerkiksi alkuvaiheen lähtötasokartoitusten ja 
HOPSien teon yhteydessä. Joissain oppilaitoksissa taas erityisopetuksen resurssien lisäänty-
minen on lisännyt myös erityisopiskelijoiden määrää. Näitä olivat esimerkiksi erityisopetuk-
sesta vastaavan työnkuvan eli erva-järjestelmän muodostuminen, jolloin alkukartoitusten 
ja HOJKS:ien laadinta on systematisoitunut, tai alkuvaiheen kartoituksiin panostaminen 
ja asiantuntemuksen lisääntyminen, sillä oppilaitoksessa on käytettävissä erityisopettaja ja 
ammattiohjaaja tai kuraattorin resurssi. Myös yhteinen linjaus ammattiopiston sisällä tai 
oppilaitoksen oman toimintamallin muuttuminen yhdistymisen jälkeen erityisopiskelijoik-
si nimeämisestä on joissain oppilaitoksissa lisännyt erityisopetusta saavien opiskelijoiden 
määrää. 

Noin 40 % vastauksista (N 28) erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrän kasvua perus-
tellaan opiskelijajoukon muutoksella. Osaksi syynä nähdään velvoite kouluttaa koko ikä-
luokka ja aloituspaikkojen lisääminen, jolloin myös heikommilla valmiuksilla pääsee opis-
kelemaan. Tällöin ammatillisen koulutuksen tehtävä on siirtynyt enemmän syrjäytymisen 
ehkäisyyn. Toisaalta opiskelijoiden nähdään tulevan entistä huonommilla tiedoilla ja taidoilla 
perusasteelta tai heidän elämänhallintansa on kateissa. Osassa vastauksia kerrottiin esimerkik-
si, että opiskelijoiden lähtötaso, suomen kielen taito ja akateemiset taidot ovat heikentyneet ja 
perheiden tilanteet monimutkaistuneet. Heterogeenista opiskelijajoukkoa perusteltiin muu-
tamassa vastauksessa myös maantieteellisen sijainnin takia. Opiskelijoiden oma-aloitteisuus, 
rohkeus hakea apua ja oma tunnistaminen tuotiin esiin vain kahdessa vastauksessa.

Yhteiskunnan ja olosuhteiden muutos on noin neljänneksessä (N 17) vastauksista yhtenä 
selittävänä tekijänä. Teema kulkee käsikädessä opiskelijoihin liittyvien syiden kanssa, mutta 
on myös eroteltavissa siitä. Vastauksissa painotettiin, että erityisopetusta tarvitsevien opis-
kelijoiden määrä on kasvanut, sillä yhteiskunnalliset haasteet ovat lisääntyneet ja sosiaaliset 
ongelmat ovat kasvamaan päin. Tätä perusteltiin niin globaalin ja yhteiskunnallisen kehi-
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tyksen myötä tapahtuvana ”luonnollisena kehityksenä” kuin yleisellä pahoinvoinnilla. Koti-
en kasvatusvastuu nähtiin joissain vastauksissa puutteellisena, jolloin nuoret saavat vastuun 
elämänhallinnasta liian aikaisin. Osasyinä tuotiin esiin myös 90-luvun laman seuraukset ja 
yhteiskunnan monet yleiset sosiaaliset ongelmat kuten polarisoituminen, alkoholikäytön 
myönteisyys ja individualismi.

”Tuen tarve on muuttunut ja on sen laatuista että etnisillä taustoilla ei ole suurta mer-
kitystä. 3-vuotinen perustutkinto ja 1990-luvun lama.” 

Alakohtainen hakeutuminen ja oppilaitoksen erityisyys nousi yksittäisissä vastauksissa 
perusteluna opiskelijamäärän kasvuun, sillä oppilaitoksen tunnettuus tai oppilaitoksen ve-
tovoima on lisääntynyt, jolloin opiskelijamäärät ovat kasvaneet. Tällöin myös ”opiskelija-
aines” monipuolistuu. Pienen oppilaitoksen valmius ohjata ja tukea erityistä tukea tarvit-
sevia opiskelijoita tuotiin myös esiin. Lisäksi kasvua perustellaan alakohtaisilla tekijöillä:

”Kuvallisten aineiden alalle ohjautuu ja ohjataan erityisopiskelijoita entistä enemmän. 
Pienen paikkakunnan rauhallinen opetuspiste ympäristönä esim. mielenterveyskuntou-
tujille hyvä. Hyvät mahdollisuudet projektien kautta yksilöllistämiseen.” 

Muutamassa vastauksessa syytä selitettiin myös erityisoppilaitosten opiskelupaikkojen vä-
hentymisellä. Tämän vuoksi yhä useampi tukea tarvitseva hakeutuu yleisiin ammatillisiin 
oppilaitoksiin. Tuen tarve on lisääntynyt yhden vastaajan mukaan ammatillisen koulutuk-
sen ryhmäkokojen suuren koon vuoksi. 

Viidessä vastauksessa erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrän kasvua selitettiin sillä, 
että opiskelijan ongelmia ja tuen tarvetta ei ole onnistuttu tunnistamaan perusopetuksen 
puolella, jolloin ammatillisen koulutuksen nähdään joutuvan ”korjaamaan” ongelmat. Li-
säksi esimerkiksi peruskoulussa yleisryhmiin integroitujen erityistä tukea tarvitsevien opis-
kelijoiden hakeutuminen yleiseen ammatilliseen koulutukseen nähtiin ongelmana. Samoin 
mainittiin perusopetuksen isot ryhmät, jolloin opiskelijoiden perustaidot jäävät vastaajan 
mukaan heikoksi. 

”Erityiset tarpeet, ns. armovitoset perusasteelta ja yleinen pahoinvointi lisää tarvetta 
tuelle”. 

Aineistossa nousseet perustelut ovat pääosin tuttuja aikaisemmista selvityksistä: opiskelijoi-
den määrän kasvua selitetään diagnostisoinnin sekä tilastoinnin tarkentumisella, minkä li-
säksi kasvun syiksi on nähty muun muassa lastensuojelun piirissä olevien lasten lukumäärän 
kasvu, heijastumat lamavuosista ja siitä seurannut huono-osaisuuden kasautuminen. Lisäk-
si kasvuun ovat vaikuttaneet erityispedagogisen tutkimustiedon lisääntyminen, muutokset 
lainsäädännössä sekä hallinnollisissa menettelytavoissa.26  Perusopetuksen erityisopetuksen 
tarpeessa olevien oppilaiden määrän lisääntyminen heijastuu ammatillisen erityisopetuk-
sen tarpeessa olevien määrään, vaikka perusopetuksessa erityisopetukseen siirretty oppilas 
ei välttämättä olekaan erityisen tuen tarpeessa ammatillisessa koulutuksessa. Tuen tarpeen 
määrittely arvioidaan joka tapauksessa uudelleen kouluasteelta toiselle siirryttäessä. 

26   Erityisopetuksen strategia. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:47.
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6.2  Käytössä olevat tuen tarpeen tunnistamisen ja  
 erityisopetuksen perusteen määrittelemisen  
 menetelmät
Selvityksessä haettiin vastauksia siihen, millaisia menetelmiä käytetään tuen tarpeen tunnis-
tamiseen ja erityisopetuksen määrittelemiseen eri opiskelijoilla. Kohtaan saatiin 90 vastaus-
ta, joista kahdeksan ruotsinkielisen koulutuksen osalta. 

Vastauksissa korostuu perusopetuksen nivelvaiheen tiedonsiirto, jota kuvattiin harvoja 
poikkeuksia lukuun ottamatta vastauksissa runsaasti. Eniten mainintoja tuli siirto-HOJKSin 
käytöstä. Saattaen vaihdon yhteydessä pidetään myös nivelvaihepalavereja tai siirtopäiviä ja 
hyödynnetään saattaen vaihto -lomaketta. Joissain oppilaitoksissa mainittiin omat lomak-
keet opiskelijoiden täytettäväksi kuten ”luottamuksellisuuslomake” tiedonsiirtoon. Opiske-
lijoista tehtyjä aikaisempia asiantuntijalausuntoja ja muita selvityksiä hyödynnetään vasta-
usten mukaan aina kun niitä on saatavilla. Tietoa hankitaan joustavan haun opiskelijoiden 
haastatteluiden tai kaikkien opiskelijoiden tulohaastatteluilla. Aineistossa mainittiin myös 
valintakokeen yhteydessä tehtävät haastattelut sekä esimerkiksi valintakokeen yhteydessä 
oleva oppimisvalmiustesti. Haastattelijoina toimii ryhmänohjaaja, opo, erityisopettaja ja 
kuraattori tai esimerkiksi terveydenhoitaja. Myös koulutuskokeilumahdollisuus sekä pien-
ryhmätutustumiset mainittiin toiselle asteelle siirtymisen suunnittelun apuna. Opiskelijoil-
le suunnattu aloitusvaiheen kysely tai taustatietolomake on käytössä osassa oppilaitoksia, 
esimerkiksi opiskelijoille suunnattu ”tullaan tutuksi” -lomake. Huoltajien kanssa tehtävää 
yhteistyötä tuotiin esiin, mutta mainittiin myös, että huoltajat voivat olla haluttomia myön-
tämään oman lapsen tuen tarpeen tai he pelkäävät erityisopetuksen leimaavaa vaikutusta.

Erilaiset alkukartoitukset ja testit nousevat keskeisiksi tuen tarpeen tunnistamisen vä-
lineiksi: erityisesti luki- ja matematiikan tai laskutaidon alkukartoitukset ja -seulat ovat 
laajalti käytössä. Myös oppimistyylitestit mainittiin erikseen neljässä vastauksessa. Luon-
nollisesti vastauksissa tuotiin esiin myös useita vaihtoehtoja kuten esimerkiksi ”oppimis-
vaikeuskartoitukset, lukiseula ja tarkemmat lukitestit, ADD/ADHD aineisto, matematiikan 
osaamisen kartoitus”. Muita kartoituksen keinoja olivat esimerkiksi ”Minä oppijana” -kurssi 
ja ammattialojen omat opiskelijoiden vahvuuksia ja tuen tarpeita kartoittavat tehtävät. Yksi 
koulutuksen järjestäjä toi esiin, että erityisopetuksen perusteen määrittelemisen prosessi on 
osa laatujärjestelmää. 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhteydessä käytävät keskustelut tuo-
tiin esiin seitsemässä vastauksessa. Yleisemmin opettajien havainnointi nousi yli viiden-
neksessä vastauksista. Esimerkkinä mainittiin opettajan pedagogiset havainnot tai opetta-
jien havainnot alkuvaiheessa ammattityön tunneilla. Havainnointia on myös poissaolojen 
ja opintojen etenemisen säännöllinen seuranta. Tuen tarvetta arvioidaan opintojen aikana 
myös haastatteluissa, kuten esimerkiksi ryhmänohjaajan puolivuotishaastatteluissa, opiske-
lijahuoltoryhmän haastatteluissa tai kuraattorin tai erityisopettajan haastatteluissa. Opiske-
lijahuoltoryhmien arviot nousivat joissain kuvauksissa esiin. Työssäoppimisen yhteydessä 
tehtävä havainnointi mainittiin vain yhdessä vastauksessa. Muun henkilöstön tuki kuten 
”ryhmänohjaaja-opo-kuraattori-terveydenhoitaja yhteistyö” jäi vähäisemmäksi kuin seu-
raavassa kysymyksessä liittyen psyykkistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuen tarpeiden 
tunnistamisen menetelmiin.
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Esimerkkivastauksia:

”Perusopetuksen nivelvaiheyhteistyö sekä toiselle asteelle siirtymisen suunnittelun apu-
na koulutuskokeilumahdollisuus. Siirto-HOJKS:t, siirtopalaverit. Opiskelupaikkaa 
vastaanotettaessa taustatietokysely: oma ilmoitus tuen tarpeista. Uusien opiskelijoiden 
osaamisen kartoitukset (luki, matem.). Lausunnot, asiakirjat. Moniammatillinen yh-
teistyö. Ammattialojen omat opiskelijoiden vahvuuksia ja tuen tarpeita kartoittavat 
tehtävät. Ryhmänohjaajan haastattelut, ervan tapaaminen jne. Seurantaa: työtehtä-
vistä selviytyminen, ryhmässä toimiminen. Opiskelijan oma arvio.”

”Saattaen vaihtaen -lomake, peruskoulusta, siirtotapaamiset, kuraattorit käyvät jo-
kaisessa ky:n omistajakunnissa kesäkuun alussa, sosiaalitoimen toimistossa, jossa myös 
usein koululta opo/kuraattori mukana. Siirtohojksit peruskoulusta. Kun opiskelija 
aloittaa opinnot, tehdään NMI-lukitesti, mat. testi (Sinikka Huhtala sekä talon oma 
mat. soveltava testi) Tullaan tutuksi-kaavakkeen täyttö, jonka pohjalta Ro keskustelee 
opiskelijan kanssa ja paperi allekirjoitetaan. Psykologien lausuntoja. Aktiivisten van-
hempien yhteydenotto heti koulun alkaessa sekä Vanhempain illat, jolloin ammatti-
opiston henkilöstö tulee tutuksi, helpompi ottaa yhteyttä. Myös eri perhekotien kanssa 
käydään tiivistä yhteydenpitoa, tapaamalla, puhelimitse, sähköpostilla.”

”Siirto-hojks:t, tiedonsiirtopäivä (1 kokemus syksyltä 2010); joustavan haun tiedot; 
opinto-ohjaaja kerää kotitalousopetuksen kaikilta aloittavilta opiskelijoilta kouluto-
distukset henk. kohtaisesti ensimmäisenä koulupäivänä; Lukitestistö kaikille amma-
tillisten linjojen aloittaville opiskelijoille (vapaaehtoinen) opintojen alussa --> erityis-
opettaja käy jokaisen kanssa henkilökohtaisen palautekeskustelun tuloksista; kielissä ja 
matematiikassa opettajat pitävät lähtötasotestit (ei yhteistyössä erityisopettajan kanssa);  
ryhmänohjaaja käy hops-keskustelun jokaisen opiskelijan kanssa henk.koht. heti opin-
tojen alussa; ryhmänohjaaja tuo esille oman ryhmänsä mahdolliset tukea tarvitsevat 
opiskelijat syksyn ja kevään ensimmäisessä opiskelijahuoltoryhmän palaverissa;  hojks-
palaveriin pyydetään tarvittaessa mukaan tukitahoja.”

6.3  Opiskelijoiden psyykkiset tuen tarpeiden tunnista- 
 misen menetelmät

Opiskelijoiden psyykkisen tuen tarpeita tunnistetaan opintojen aloitusvaiheessa, mutta vas-
tausten painopiste on sisällöllisen luokittelun mukaan havainnoinnissa. Psyykkisen tuen 
tarpeen tunnistamisen menetelmiä koskevaan kohtaan saatiin 90 vastausta, joista seitsemän 
koski ruotsinkielistä koulutusta. Edellisessä kohdassa esitetyt oppilaitoskohtaiset menetel-
mät koskevat luonnollisesti myös psyykkistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. 

Nivelvaiheyhteistyö eri muodoissa tuodaan esiin noin kolmanneksessa vastauksista. Erityi-
sesti siirto-HOJKSin tietojen hyödyntäminen on yleistä, minkä lisäksi hyödynnetään jous-
tavan haun tietoja ja haastatteluita, saattaen vaihto -tietoja, opiskelijatietolomakkeita ja jär-
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jestetään siirto- tai tiedonvaihtopalavereja asiantuntijalausuntojen lisäksi. ”Siirtokokouksissa 
ja haastatteluissa ilmenevät asiat” on myös tuotu yhdessä vastauksessa esiin ainoana keinona. 
Soveltuvuuskokeen yhteydessä tehtävä terveydenhoitajan tai psykologin haastattelu tai testi 
mainittiin erityisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojen alkaessa tietoa kerätään erilaisista (tulo/alku)haastatteluista (N 6). Henkilökoh-
taisiin haastatteluihin liitettiin esimerkiksi ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, kuraattori ja 
terveydenhoitaja. Joissain vastauksissa mainittiin systemaattinen tiedonkeruu kaikista opis-
kelijoista, joiden jälkeen määritellään jatkotoimenpiteet. Esimerkiksi kuraattori kerää tietoa 
kaikista opiskelijoista lomakkeella. 

”Kuratorerna besöker varje ny grupp och ber alla studerande att fylla i en kuratorsblan-
kett. På basen av den, information från hälsovårdare, gruppanvariga, lärare, stude-
randevårdsteam osv. identifieras behov av psykiskt stöd hos de studerande.”

”Siirto- ja ennakkotiedot, alkuhaastattelut, yhteistyö kodin kanssa, havainnot opiske-
luryhmän ryhmäytymisessä ja koko opiskelun aikana, tärkeää kaikessa on myös luotta-
muksen rakentaminen ja opiskelijan tuntemus.”

Yleisin psyykkisen tuen tarpeen tunnistamisen tapa on erilainen opettajien ja ohjaajien ha-
vainnointi, mikä nousi yli 40 % vastauksista – usein muiden tapojen kanssa yhdistettynä. 
Opettajien, ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan havainnointi ja huoli voi johtaa jatkotoi-
menpiteisiin, joita ei varsinaisesti useinkaan tässä yhteydessä eritelty. Erityisesti opiskelijoi-
den poissaolot (N 12) herättävät huolen ja ovat mahdollinen indikaattori jatkotoimenpi-
teisiin. Myös oppimistulosten seuranta ja masennusoireet mainittiin. Yhdessä vastauksessa 
tuotiin esiin opettajien havainnot esimerkiksi opintoretkillä ja -matkoilla. Henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman keskustelut mainittiin erikseen neljässä vastauksessa. Havainnoin-
tiin osallistuu eri henkilökunnan edustajia kuten opettaja, erityisopettaja ja erityisohjaaja, 
opinto-ohjaaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Muita ”huomioijia” olivat asuntolaohjaaja ja 
koulutusohjaaja. Erityisopettajan rooli jäi erityisen vähäiseksi eli erityisopettaja mainittiin 
neljässä vastauksessa. HOJKS-palavereihin voidaan pyytää tarvittaessa mukaan tukitahoja.

Myös psyykkistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamisen yhteydessä 
tuotiin esiin opetukseen liittyviä menetelmiä, joita olivat samanaikaisopetus, ryhmänoh-
jauksen menetelmät ja ryhmäytymistunnit. Erilaisiin haastatteluihin oli useita viittauksia. 
Jos prosessissa huolenilmaisun jälkeen on mainittu haastattelu, sen toteutustapaa ei usein-
kaan konkretisoitu. Joissain vastauksissa on tuotu esiin ryhmänohjaajan, erityisopettajan, 
opinto-ohjaajan, kuraattorin tai terveydenhoitajan tekemät haastattelut tai keskustelut. 

”Henkilökohtaisten keskustelujen avulla ja opiskelijan kohtaamista lisäämällä ja ha-
vainnoimalla hänessä tapahtuneet muutokset.” 

”Ryhmänohjaaja käy hops-keskustelun jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti 
heti opintojen alussa - ryhmänohjaaja tuo esille oman ryhmänsä mahdolliset tukea 
tarvitsevat opiskelijat syksyn ja kevään ensimmäisessä opiskelijahuoltoryhmän palave-
rissa.”
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”Ryhmäytymistunnit. Terveystarkastukset. Ryhmänohjaajan keskustelutuokiot. Ha-
vainnointi, huomiot ja niiden edelleen seuraaminen. Poissaolojen seuraaminen ja pu-
heeksi ottaminen (mm. Wilma käynnistäjänä). Opiskelijahuoltoon ohjaaminen huo-
litilanteissa, yhteydenpito huoltajiin. Terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta ohjaus 
mielenterveyspalveluihin.”

Terveydenhoitajan palvelut tuotiin esiin lähes puolessa vastauksista. Terveydenhoitajan 
rooli korostuu esimerkiksi tulotarkastusten yhteydessä tai säännöllisten (vuosi)tarkastusten 
yhteydessä. Terveydenhoitaja tekee kartoituksia esimerkiksi terveystarkastuksen yhteydessä 
ja toimii ohjaavana tahona eteenpäin kunnallisen tai muun tuen piiriin. Lähes yhtä usein 
kuraattori näyttää aineiston perusteella olevan kiinteä osa oppilaitosten tukirakennetta. Ku-
raattori voi vastausten perusteella toimia pääasiallisena tunnistajana tai prosessissa hoitoon 
ohjaavana ja kuraattorin palveluita tarjoavana. Psykologin palvelut mainittiin kuudessa ja 
psykiatrinen sairaanhoitaja muutaman oppilaitoksen vastauksessa. 

Kartoitusten tulokset, diagnoosit ja asiantuntijalausunnot mainitaan luonnollisesti myös 
muuten kuin siirtotietojen yhteydessä. Erilaisia testejä olivat esimerkiksi opiskelijatervey-
denhuollossa käytetty mielialaseula BDI-13, mielialatestit ja audit-testi, joita tekee esimer-
kiksi kasvatusohjaaja ja terveydenhoitaja. 

Opettajat ja ohjaajat keskustelemalla ja käyttäytymistä ja toimintaa havainnoimalla 
sekä vuorovaikutustaitoja havainnoimalla. Moniammatillisen yhteistyön tekemistä. 
Psykologi ja kuraattori käyttävät edellä mainittujen lisäksi masennustestiä ja tervey-
denhoitaja käyttää masennusseulatestiä terveystarkastuksen yhteydessä.

”Keskustelut ja terveydenhoitajan konsultaatiot sekä tarvittaessa kuraattorin ja psyko-
login palvelut”.

”Ryhmänohjaus/ryhmänohjaajan toiminta, HOPS-keskustelut (säännölliset tapaami-
set), terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut (arviot), BDI-kysely, siirtotiedot, nope-
an puuttumisen toiminta, päivittäisen työskentelyn seuraaminen, opintojen etenemisen 
säännöllinen seuranta. Näkyvä huolen herättäjä on runsaat poissaolot --> säännöllinen 
poissaolojen seuranta.”

Varhaisen puuttumisen menetelmiin viitataan joissain vastauksissa. Opiskelijahuolto tuo-
tiin eri muodoissa viidenneksessä vastauksista (N 18) erikseen mainittuna. Näitä olivat 
opiskelijahuollon verkostoyhteistyö moniammatillisten sidosryhmien kanssa, osastojen 
opettajien ilmoitukset opiskelijahuoltoon tai keskustelut opiskelijahuollon kautta. Lisäksi 
mainittiin esimerkiksi liikkuva opiskelijahuollon konsultaatioryhmä eli Kolikko -ryhmä. 
Mainintoja oli myös opettajien koulutuksesta mielenterveysongelmien tunnistamiseen. 

Moniammatillista yhteistyötä kuvattiin muun muassa seuraavasti:
”Ryhmänohjaajat seuraavat omien opiskelijoidensa tuen tarvetta - (poissaolojen ha-
vainnointi, haastattelut, mahd. muutokset opiskelijassa, tullaan tutuksi -lomake), 
ohjaavat huolen herätessä kuraattorille/terveydenhoitajalle. Terveyskeskuspsykologin ja 
nuorisopoliklinikan konsultaatiot.”
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Lisäksi vanhempien yhteydenotot mainittiin kuudessa vastauksessa. Opiskelijoiden oma 
yhteydenotto tai aloite mainittiin neljässä vastauksessa, kuten seuraavassa esimerkissä: 

”Ryhmänohjaajien, erityisopettajan ja muun opiskelijahuoltoryhmän yhteistyönä opin-
tojen alkaessa, monesti vasta silloin, kun opiskelijan toiminnassa on ilmennyt askar-
ruttavia piirteitä. Yhteistyöpalavereissa jaksojen vaihtuessa tarpeista tunnistetaan ja 
arvioidaan. Opiskelija voi myös itse olla aloitteellinen hakemaan tukea.”

6.4  HOJKS-prosessin toimivuus, resurssit ja seuranta

Arvio HOJKS-prosessin toteutumisesta, resursseista ja toimivuudesta

Vastaajia pyydettiin arvioimaan HOJKS -prosessin toteutumista ja siihen varattuja resurs-
seja oppilaitoksissa. Yli puolet (55 %) kokee HOJKS-prosessin toteutuvan joko hyvin tai 
erittäin hyvin. Resurssien varaamista koskevassa kysymyksessä on jo enemmän hajontaa. 
Vastaajista runsas kymmenes (N 11) kokee, että oppilaitoksessa on varattu resursseja huo-
nosti HOJKS-prosessin toteuttamiseen. Kuitenkin lähes yhtä suuri osa kokee resursseja 
olevan erittäin hyvin tarjolla. Muuten vastaukset menevät aika tasan niiden kesken, jotka 
arvioivat resursseja olevan tarjolla kohtalaisesti tai hyvin. Opiskelijoiden saamat tukipalve-
lut ja opintojen sujuvuus voidaan varmistaa HOJKSin avulla hieman heikommin. Kuviossa 
14 palkkien sisällä on vastaajien lukumäärä (N) ja x-akselilla näkyy prosentuaalinen jakau-
tumisen eri vastausten mukaan.
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Miten HOJKSin avulla voidaan varmistaa opiskelijoiden 
saamat tukipalvelut ja opintojen sujuvuus? (N 92) 

Missä määrin HOJKS-prosessiin on varattu 
oppilaitoksessanne resursseja? (N 93) 

Kuinka HOJKS-prosessi toteutuu oppilaitoksessa? (N 92) 
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Kuvio 15.  Arvio HOJKS-prosessin toteutumisesta resursseista ja toimivuudesta  
   (x-akselilla prosentit, palkeissa N).
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HOJKSin seurantaan varattu aika

Vastaajia pyydettiin arvioimaan HOJKSin seuraamiseen varattuja resursseja tuntimääräi-
sesti opiskelijaa kohti.  Kohtaan saatiin 84 hyvin erilaista vastausta, mikä johtuu myös siitä, 
että kysymyksessä ei määritelty käytettyjen tuntien aikamäärettä ja vastauksia on esitet-
ty viikko-, kuukausi- tai lukuvuositasolla. Kolmessa vastauksessa kerrottiin, että resursseja 
HOJKSin seuraamiseen ei ole varattu lainkaan. Yhteensä 34 vastauksessa oli annettu jokin 
aikamääre. Yksi vastaaja toi esiin, että seurantaa ja muita erityisen tuen osia on hankala 
erotella toisistaan. Tämä esiintyy muissakin vastauksissa. Esimerkiksi yhdessä vastauksessa 
todetaan, että erityisopetukseen on varattu seitsemän opintoviikkoa koko lukuvuodelle. 
Annetut luvut vaihtelevat niin paljon, että todennäköisesti myös vastaajien käsitys HOJKS-
seurannasta vaihtelee. 

Viikkotasolla ilmoitetussa seurannassa aikaa on varattu esimerkiksi 0,4 tuntia opiskelijaa 
kohden, toisessa kaksi tuntia ja kolmannessa yksi tunti, minkä lisäksi oppilaitoksessa il-
moitettiin varatun erityisopetuksesta vastaavan opettajan työpanokseen 12 tuntia viikossa. 
Yksi vastaaja määritteli HOJKS-seurannan kuukausitasolla ja siihen on varattu 10 tun-
tia opiskelijaa kohti. Lukukausitasolla ilmoitetuissa luvuissa oli suurta vaihtelua: Seuranta 
vaihtelee yhdestä tunnista noin 400 tuntiin lukukaudessa. Lisäksi mainittiin kaksi, kolme, 
kuusi ja 10 tuntia lukukaudessa, joista viimeisessä täydennettiin, että toimenpiteet on erik-
seen. Vuositasolla HOJKSin seurantaan on varattu esimerkiksi 60 tuntia opiskelijaa kohden 
ja toisessa ääripäässä 0,75 tuntia vuodessa. Yhdessä vastauksessa kerrottiin, että opintojen 
aikana (3 lukuvuotta) seurantaan käytetään yhteensä 15 tuntia opiskelijaa kohti. Suurim-
massa osassa vastauksia ei määritelty tarkemmin mitä seuranta pitää sisällään. Yhdessä vas-
tauksessa, jossa ajaksi ilmoitettiin 5-10 tuntia opiskelijaa kohti vuodessa, viitattiin myös, 
että tuen määrä vaihtelee aloittain. 

Alla on esitetty vastaukset, joissa on määritelty HOJKS-seurantaan liittyviä aikamääreitä 
opiskelijaa kohden tarkemmin:  

¡ ryhmänohjaajan resurssi 2 tuntia/HOJKS-opiskelija/vuosi; erityisen tuen vastuu-
opettajan resurssi 8 tuntia/opiskelija/vuosi
¡ noin 20 tuntia/opiskelija/lukuvuosi. Tämä on ryhmänohjaajan ja erityisopettajan 
työtä HOJKS-palavereihin, jolloin seurataan HOJKSin toteutumista, arvioidaan onnis-
tumista ja suunnitellaan tukitoimia.
¡ 4,5 tuntia/vuosi/opiskelija/ervan osuus + 1,5 tuntia/vuosi/opiskelija/ryhmän ohjaa-
jan osuus = 6 tuntia/vuosi/opiskelija
¡ 3 tuntia/lukuvuosi seurantaan (hojks:n kirjoittaminen, tiedottaminen ja seuranta 
yhteensä 6 tuntia/lukuvuosi), varsinainen tuki erikseen
¡ 10 tuntia. Mutta koko erityisopetuksen tuki/opetus/ja ohjaus ko. lukuvuonna on  
n. 70 tuntia/opiskelijaa kohden.
¡ 1,5 tuntia / er.opiskelija/lukuvuosi HOJKSin laatimisesta ja päivittämisestä makse-
taan ryhmänohjaajalle
¡ För specialundervisning finns totalt reserverat 7 sv under hela läsåret.
¡ seurantapalaveri 1 tunti/lukukausi (ERVA, RO, opiskelija), jatkuva seuranta ERVA, 
jatkuva seuranta RO, arvio n. 10 tuntia/vuosi, määrä vaihtelee eri opiskelijoilla.
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6.5  Haasteet HOJKSin laatimisessa, toteuttamisessa  
 ja seuraamisessa 
Oppilaitoksissa koottuja haasteita HOJKSin laatimisessa, toteuttamisessa ja seuraamisessa 
koskevaan kysymykseen saatiin 90 vastausta. Mukana on kaikki kahdeksan ruotsinkielistä 
koulutuksen järjestäjää. Vastauksia on luokiteltu sen mukaan, koskevatko haasteet HOJKSin 
laatimista, toteuttamista vai erityisesti HOJKSin seuraamista. Käytännössä monet haasteet 
ovat toisiansa läpileikkaavia, mutta teemat ovat eriteltävissä sisältöanalyysissä omiin koko-
naisuuksiin. 

Haasteet HOJKSin laatimisessa

Haasteet painottuvat enemmän HOJKSin toteuttamiseen ja seuraamiseen kuin laatimi-
seen. Osassa vastauksissa tarkennettiinkin, että HOJKSin laatimisessa tilanne on jo hyvä. 
Uudistuksia on tehty esimerkiksi HOJKS-lomakkeeseen ja tukitoimikoosteeseen. Haasteet 
ovat vähentyneet lähtötasokartoitusten tai -testausten käyttöönoton jälkeen tai esimerkik-
si uraohjaajan HOJKS-resurssin ansiosta. Tiedonvaihto perusasteelta nousi vain harvoissa 
vastauksissa ongelmaksi. Systemaattisen siirtojärjestelmän puute mainittiin muutamassa 
vastauksessa, jolloin tuotiin myös esiin, että tällöin tieto on opiskelijan takana, eikä hän 
usein tiedä ongelmaansa. Myös opiskelijan diagnosoinnin puutteet perusasteen puolella 
mainittiin. 

HOJKSin laatimisessa käytännön ongelmana uusien opiskelijoiden tukitarpeen selvittä-
misessä nähtiin useassa vastauksessa nopea aikataulu (20.9. laskentapäivä), mikä aiheuttaa 
aikataulupaineita myös tiedonkululle ja yhteistyölle oppilaitoksen sisällä. Esimerkiksi kaik-
kien asianomaisten saaminen mukaan tapaamisiin tai opinto-ohjaajan ajanpuute haastatella 
kaikkia opiskelijoita tuotiin esiin. HOJKSin laatimisessa yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi 
nousi opiskelijoiden, mutta myös huoltajien haluttomuus HOJKSin laatimiseen. 

Toinen keskeinen ongelma on vastausten mukaan opettajien taidot ja motivaation puu-
te, mikä voi johtua myös vähäisistä resursseista ja aikapulasta. Yhteistyö esimerkiksi oman 
opettajan ja erityisopettajan kanssa suunniteltaessa erityispedagogisia toimenpiteitä voi olla 
ongelmallista. Yleisenä ongelmana nähdään opettajien koulutuksen tai osaamisen puute, 
mikä heijastuu tukitoimien toteuttamisen lisäksi myös HOJKSin laadintaan. Tuen tarpeen 
tunnistamisen ja määrittelemisen ongelmia ilmenee joissain oppilaitoksessa. Oikean ta-
voitteen asettaminen opiskelijoiden tarpeiden ja edellytysten mukaisesti mahdollistaa sen, 
että HOJKS toimii myös käytännön työkaluna. Yhdessä pienessä oppilaitoksessa haasteena 
mainittiin se, ettei oppilaitoksessa ole erityisopettajaa. 

Kolmas yleinen haaste liittyy käytännön ohjeistuksen puuttumiseen tai noudattamatta 
jättämiseen. Esimerkiksi yhdessä vastauksessa peräänkuulutettiin kaavaketta, jossa kaikki 
tiedot olisivat helposti luettavissa. Joitain mainintoja tuli opiskelijahallintojärjestelmän vai-
keakäyttöisyydestä, mikä vaikuttaa seurantaan, mutta myös laatimiseen. 

HOJKSin laadinnan haasteisiin liittyviä esimerkkejä: 

”Hojksin laadinnan ohjeistus ryhmänohjaajille ja käytännön toiminta sen jälkeen”
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”Useimmiten ollaan varovaisia hojksin teossa, vaikka opiskelijalla olisi siirto-hojks, 
saattaa olla vanhempienkin toive ’aloittaa puhtaalta pöydältä’. Toisaalta huoltajat jos-
kus eivät välitä tarvittavia tietoja, koska haluavat nuorelle ’mahdollisuuden’. Uusien 
opettajien perehdyttämisessä hojks tulee helpommin työkaluksi, kuin vanhojen toimi-
joiden kanssa.

”Käytämme E-Hojksia: Hojks-tekstin laadinta on haasteellista monille opettajille.” 

Haasteet HOJKSin toteuttamisessa

HOJKSin toteuttamiseen liittyvät yleisimmät ongelmat liittyvät erityisopetuksen suunni-
telmalliseen toteutukseen. Tukitoimien toteutuminen riippuu pitkälti opettajien asenteis-
ta, halukkuudesta ja valmiuksista tukea opiskelijaa. Se, että suunniteltuja toimenpiteitä 
ei saada käytäntöön, johtuu joidenkin vastausten mukaan myös osaamisen puutteesta ja 
henkilökunnan lisäkoulutuksen tarpeesta. Paikoitellen ammatillisia erityisopettajia tai 
vastaavan osaamisen omaavia opettajia ei vielä ole riittävästi, joten laaja-alaisen erityisopet-
tajan tukea tarvitaan paljon. Opettajien motivoiminen erityisopettajakoulutukseen voi olla 
haasteellista. Yksi vastaaja kuvasi tilannetta siten, että koulutus ei välttämättä tuota tuloksia, 
sillä valikoituminen saattaa tapahtua esimerkiksi vain työpaikan varmistelun takia, jolloin 
koulutus ei johda tarvittavaan asennemuutokseen. Toteuttamisessa haasteena on myös opis-
kelijan vahvuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen sekä oikeiden opetusmenetelmi-
en valinta. 

Opettajien kirjaamisen käytännöt ja sitoutuminen niiden toteuttamiseen ovat ongelma 
HOJKSin seuraamisessa, mutta myös toteuttamisessa, sillä kirjaamisen puutteet vaikeut-
tavat tarvittavien tukitoimien toteuttamista. Tiedonkulku onkin yksi keskeinen ongelma, 
jota kuvattiin opiskelijan opintopolun kautta opiskelijan siirtyessä tutkinnon osasta toi-
seen: opiskelijalla on opintojensa aikana lukuisa määrä eri opettajia, minkä lisäksi tiedon 
tulisi siirtyä myös työssäoppimispaikoille. Myös salassapidossa on vielä epäselvyyttä. Ongel-
ma liittyy erityisesti suurten toimipisteiden toimintaan. Sen sijaan esimerkiksi yhden pie-
nen oppilaitoksen vastauksessa kerrottiin ammatillisen erityisopettajan tekevän HOJKSit 
ja seuraavan niiden toteutumista opiskelijan itsensä ja vastuuopettajan kanssa, vastaavan 
tiedonkulusta ryhmän vastuuopettajalle ja esimerkiksi ammattitaitoa täydentävien tutkin-
non osien aineiden opettajalle. 

Yhtenäisten ja vakiintuneiden käytänteiden puuttuminen HOJKSin toteuttamisessa on 
haaste joissain oppilaitoksissa esimerkiksi eri toimipisteissä. Myös alakohtaisiin eroihin tuen 
toteuttamisessa viitattiin. Ongelmana voi olla yhteisen ajan löytymisen ja puutteelliset ru-
tiinit. Opetusjärjestelyjen ja tukitoimien aikataulutus ja käytännön toteutus on työjärjestys-
tekninen haaste,  sillä monipuoliset opetusjärjestelyt tulee mahduttaa myös lukujärjestyk-
seen. Ohjauksen organisoiminen saattaa olla hankalaa esimerkiksi samanaikaisopetuksessa. 
Joissain vastauksissa viitattiin tilahaasteisiin  ja yhteistyön aikataulutukseen. Esimerkkinä 
mainittiin opiskelijoiden eriaikoihin tulevat tarpeet eri aineissa ja esimerkiksi oppimisstu-
dion/oppimispajan oikea-aikainen tarjonta lukujärjestysteknisesti. HOJKSin joustavuuden 
ylläpitäminen edellyttää valmiutta laatia ja toteuttaa ratkaisuja tilanteiden mukaan. Aikaan 
ja tilaan liittyen mainittiin myös, että HOJKS-palavereja ei ole aina mahdollista pitää osas-
toilla rauhallisessa ympäristössä ja luottamuksellisista asioista ei tällöin synny keskustelua. 
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Yhdessä vastauksessa painotettiin, että vaikka tukitoimia ja resursseja on kohdennettu, työ-
menetelmät ja esimerkiksi tuen porrastus ja tuen vaiheiden selkeä systeemi tulisi saada arjen 
toimivaksi käytännöksi kaikille opiskelijatyötä tekeville.

Tiedonkulkuun vaikuttavat myös opiskelijahallintojärjestelmiin liitetyt ongelmat, joita 
olivat esimerkiksi opiskelijahallintojärjestelmän liian rajatut käyttöoikeudet, kunnollisen 
sähköisen järjestelmän puuttuminen tai vaikeakäyttöisyys, minkä takia tiedonsiirtoa jou-
dutaan tekemään paikoin suullisesti. 

Erityisopetuksen puutteellisiin resursseihin viitattiin suoraan vain neljässä vastauksessa, 
mutta epäsuorasti se tuli esiin useissa vastauksissa esimerkiksi isoihin erityisryhmiin viitat-
taessa. Työssä on myös ruuhkahuippuja kuten laskentapäivät, jotka ovat kuormittavia. 

Yhtenä toteuttamisen haasteena nähtiin opiskelijoiden sitoutuminen tukitoimiin, mut-
ta osin myös vanhemmat. Yksilöllisessä ohjauksessa opiskelijan motivoiminen ohjaukseen 
saattaa olla haasteellista. Yhdessä oppilaitoksessa on kehitetty ratkaisuksi kotiin lähetettävä 
kaavake niille opiskelijoille, jotka eivät tule vastaanottamaan sovittua tukea ns. omalla ajalla. 

HOJKSin toteuttamisen haasteisiin liittyviä esimerkkejä:

”Toteuttamisessa ns. opetuksen jalkauttamisen osalta haasteena on tasalaatuisuuden 
toteutuminen. tällä hetkellä opettajakohtaiset erot ovat turhan suuria. Tiedonkulussa 
on edelleen kehittämistä - osa opettajista on varhain yhteydessä erityisopettajiin ja osa 
pitkittää yhteydenottoa turhaankin esim. keskeyttämisuhan tilanteissa. Tässä aiheessa 
jatkuva kehittämistyö on tarpeen.”

”Heikosti määritellyt erityisopetuksen vastuut, hojks vain muutamien vastuulla, kaikki 
eivät koe asiakseen, käytäntöön vieminen vaikeaa, mukauttaminen toimii heikosti, 
yksilöllisten polkujen ja opintojen suunnittelu haasteellista, arvioinnin monien mah-
dollisuuksien hyödyntäminen heikkoa.”

”Integroitujen opiskelijoiden tarvitseman tuen riittävyys; työssäoppimispaikkojen infor-
mointi; koulutuksen jälkeisen työhön sijoittumisen seuranta (=tuki).”

Haasteet HOJKSin seurannassa 

HOJKSin seurannassa keskeiseen asemaan nousevat HOJKSin kirjaamisen puutteet. 
Kuten aikaisemmin todettiin, tähän liittyy vastaajien mukaan opettajien asenteet, puut-
teet osaamisessa tai ajan ja resurssien puute. Kirjaamisen käytäntöjen yhtenäistäminen on 
vielä selkeä haaste, minkä lisäksi ongelmana mainittiin esimerkiksi henkilökunnan vaihtu-
vuus. Opiskelijahallintojärjestelmien jäykkyys ja monimutkaisuus näkyy myös seurannan 
haasteissa eli sähköisen HOJKSin käyttöönotto on ollut paikoitellen vaikeaa ja hidasta. 
Toisaalta aineistossa oli myös mainintoja, että sähköinen HOJKS on hyvä suunnittelun ja 
raportoinnin välinen Vastauksissa viitattiin myös siihen, että opiskelijan tukitoimia anne-
taan paljon käytännössä, mutta niitä ei viedä HOJKSiin saakka. Siten kirjaamiseen olisi 
käytettävä enemmän aikaa. 
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”Kaikkien tukitoimien kirjaaminen, koska enemmän tulee tuettua kuin kirjattua. 
Moni opettaja antaa tukea, mutta vain osa kirjaa.”

Kuudessa vastauksessa todettiin suoraan, että säännöllistä seurantaa ei tehdä tai  
HOJKSin seuraamisen järjestelmä puuttuu kokonaan. Seurannan systematisointia tulisi 
siten kehittää entisestään, mikä vaikuttaisi myös HOJKSin toteuttamisen helpottumiseen. 
Opiskelijoiden sitoutuminen näkyy myös seurannan puolella, mikä tuotiin esiin joissain 
vastauksissa. Esimerkiksi jokaisen jakson jälkeinen HOJKS-palaveri opiskelijan kanssa jää 
pitämättä. Muita mainintoja olivat seurantaverkoston yhteistyö ison oppilaitoksen sisällä 
sekä pienillä aloilla pienet opettajaresurssit. Yksi maininta tuli seurannan ongelmista erityi-
sesti työssäoppimisjaksoilla. 
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6.6  HOJKS-prosessin kehittäminen 
Kyselyssä pyydettiin kehittämisehdotuksia HOJKS-prosessiin, jotta se palvelisi paremmin 
erityisopetusta saavien opiskelijoiden opetusta ja ohjausta. Kysymyksessä haettiin ehdo-
tuksia esimerkiksi erityisopetuksen luokitteluun ja rahoitusperusteisiin. Kohtaan saatiin 74 
vastausta, joista kuusi ruotsinkielisen koulutuksen osalta. Kehittämisehdotukset ovat jaet-
tavissa erityisopetuksen luokittelua, rahoitusta sekä oppilaitosten omia prosesseja koskeviin 
kokonaisuuksiin. 

Kehittämisehdotukset liittyen erityisopetuksen luokitteluun

Näkemyksiä erityisopetuksen luokittelun muuttamiseksi tai selkiyttämiseksi oli noin puo-
lessa vastauksista. Luokittelun muuttamista pedagogisempaan suuntaan toivottiin neljässä 
vastauksessa. Näissä luokittelu nähdään liian diagnoosipainotteisena. Perusteluina nostet-
tiin mm. se, että opiskelija on usein erityisen tuen tarpeessa ”muusta syystä” ja luokittelun 
nähdään määrittävän liikaa erityisopetuksen tukitoimia, vaikka tilanteen tulisi olla päinvas-
toin. Erityisopetuksen luokittelu voisi perustua oppimiseen. Luokittelusta haluttiin koko-
naan eroon muutamassa vastauksessa ja vaihtoehtona tarjottiin laajempaa ja yksilöllisempää 
sanallista arviointia. Kooditusta ei nähty näissä vastauksissa tarpeelliseksi oppilaitoksen tai 
tuen järjestämisen näkökulmasta, sillä tukea annetaan koodista riippumatta ja opiskelijan 
tarve huomioiden. Luokittelun nähtiin myös leimaavan opiskelijan. Käytännössä koodi-
tuksen käyttö ei ole nykyisilläänkään välttämätöntä opiskelijatyössä, kunhan ensisijainen 
peruste todetaan tilastointia varten. Erityisopetuksen peruste tulee joka tapauksessa kuvata 
opiskelijan opintojen edellyttämän tuen tarpeen määrittelemiseksi HOJKS:issa.

Aineistossa yleinen näkemys oli, että luokittelua tulisi selkeyttää ja ohjeistaa paremmin. Eri-
tyisesti luokka 12, ”muu syy” tulisi saada selkeämmäksi. Näkemysten mukaan koulutuksen 
järjestäjiltä puuttuu yhtenäinen luokittelun käytäntö. Useassa vastauksessa nostettiin tarve 
omaan luokkaan matemaattisille oppimisvaikeuksille kuten lukivaikeudelle jo on. Perustee-
na esitettiin, että luokka 12 antaa vääristävää tietoa, sillä se on usean syyn summa, mm. elä-
mänhallinnan puutteesta johtuvista opiskeluvaikeuksista. Osa ehdotuksista liittyi nykyisen 
luokituksen muokkaamiseen vastaamaan opiskelijoiden todellisia ongelmia. Yksittäisissä 
vastauksissa esimerkiksi lievä kehityksen viivästyminen (04) tulisi muuttaa laaja-alaisiksi 
oppimisvaikeuksiksi. Psyykkinen pitkäaikaissairaus haluttiin poistaa silläkin perusteella, et-
tei nuorilla pitäisi vielä olla pitkäaikaissairauksia. Päihdeongelmalle esitettiin omaa luokkaa. 
Laaja-alaisille ja matemaattisille oppimisvaikeuksille esitettiin omaa perustetta. Muu syy 
-luokasta saatiin mm. seuraavanlaisia kommentteja: 

”Erityisopetuksen luokittelu ei ole enää kaikilta osin toimiva: muu syy kohta on edel-
leen epäselvä, työnjako oppilaitoksen sisällä sekavaa (eo:n vastuu, kuraattorin vastuu 
jne.), myös aikuiset ja eri kieli- ja kulttuuritaustaiset tulisi jotenkin huomioida!”
 
”HOJKSin laatimisen perusteiden luokitteluun selkeämmät ohjeet; milloin opiskelija 
voidaan laittaa esim. luokkaan 02; selkeät ohjeet ja tarvitaanko diagnoosia. Paljon 
keskustelua aiheuttaa kohta 12, kuka, miten, jne. Nykyinen luokitus ja ohjeistus ei ole 
riittävä yleiseen ammattioppilaitokseen.”



72

”Nykyinen tilastokeskuksen luokitus ei ole enää ajan tasalla. Opiskelijoilla on paljon 
ongelmia, jotka menevät kohtaan 12 Muut syyt eli on psykososiaalisen tuen tarvetta ja 
arkielämän tuen tarvetta. Monet opiskelijat tarvitsevat tukihenkilön, jolta he saavat 
kokonaisvaltaista ohjausta ja tukea elämäänsä.”

”Erityisopetuksen luokittelua pitäisi muuttaa entistä enemmän pedagogiseen suuntaan. 
Luokitukset ’koulun kielelle’, niin, että vanhemmat ja opettajat ymmärtävät, pois ’lää-
ketieteellisistä’ termeistä”. Luokituksia voi vähentää reilusti. Lievä kehityksen viivästy-
minen ei kerro mitään vanhemmille, terminä voisi olla oppimisvaikeus, koska nyt esi-
merkiksi matematiikan erityisvaikeutta ei voi laittaa tähän luokkaan (menee Muu syy 
-luokkaan). Pitäisi lisätä luokituksiin elämänhallinnan ongelmat, koska niitä (mm. 
mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat, joissa ei diagnoosia) on paljon.”

Rahoitusperusteeseen liittyvät kehittämiskohteet

Rahoitusperusteeseen liittyviä kehittämiskohteita nostettiin vajaassa kolmannessa vastauk-
sista. Useat  niistä liittyvät teemoiltaan kiinteästi myös luokituksen kehittämiseen. Tällaisia 
ovat ehdotukset rahoituksen sitomisesta opiskelijan vaikeusasteen mukaiseksi tai erityis-
opetuksen luokittelemisesta porrastetusti rahoitusperusteiden kanssa. Rahoituksen porras-
tamista perusteltiin opiskelijoiden moniongelmaisuuden lisääntymisellä ja tuen tarpeen 
määrän kasvamisella. Opiskelija saattaa selvitä yleisessä oppilaitoksessa, mutta tarvitsee 
runsaasti yksilöllistä ohjausta ja apua, johon rahoitus ei vastaajan mukaan riitä. Aineistossa 
esitettiin yksi konkreettinen ehdotus luokituksen muuttamisesta rahoitusperusteen kannal-
ta kolmitasoiseksi: ”1. Lähinnä oppimisvaikeuksien vuoksi erityisiä ohjaus- ja tukitoimia tar-
vitsevat opiskelijat, 2. Diagnosoiduista vakavista psyykkisistä tai sosiaalisista ongelmista johtuen 
erityisen paljon ohjaus- ja tukitoimia tarvitsevat opiskelijat ja 3. Erityisoppilaitostasoisia ohja-
us- ja tukitoimia tarvitsevat opiskelijat”. Yhdessä vastauksessa toivottiin erikseen riittävän 
rahoituksen suuntaamista myös rahoitusluokitus 02:n opiskelijoille.

Muutamassa vastauksessa kritisoitiin rahoitusperusteen määräytymistä oppilaitostyypin 
mukaan, sillä yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa on myös erityiskouluista tulleita haas-
tavia opiskelijoita. Erityisopetuksen rahoitukseen nostettiin myös alueellinen tasa-arvoky-
symys: ”Jos toteutetaan lähi-kouluperiaatetta ja opiskelijaksi tuleva tarvitsee paljon erityisiä 
tukitoimia voisi rahoituskin olla suhteessa opiskelijan tarvitsemaan tukeen (vrt. ammatilliset 
erityisoppilaitokset)”.

Joistain vastauksista ilmeni epäselvyyttä erityisopetuksen tarpeesta, sillä vastauksessa saatet-
tiin viitata esimerkiksi pienen kokonaisuuden tuen tarpeeseen erityisopetuksen perusteena. 
Eli ero tukiopetuksen ja  erityisen tuen tarpeeseen ei välttämättä ole selkeä kaikkialla. 

Vastauksissa ehdotettiin myös muutosta laskentapäiviin: Joidenkin näkemysten mukaan 
rahoitusperuste ei saisi olla sidottu tilastopäivään ja osa kokee siirtymisen yhteen laskenta-
päivään mielekkäänä. Eniten mainintoja tuli laskentapäivän siirtämisestä myöhemmäksi. 
Tätä perusteltiin sillä, että syksyn tilastopäivän ajankohta vaikuttaa työskentelytapaan ja 
vaikeuttaa päätöksentekoa kiireisen aikataulun vuoksi. Aineistossa ehdotettiin myös, että 
rahoitus voitaisiin vaihtoehtoisesti määritellä molempien laskentapäivien perusteella, sillä 
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opiskelijamäärät vaihtelevat ja erityisesti psyykkistä tukea tarvitsevat opiskelijat jäävät opin-
tojen alussa tunnistamatta. Vastauksissa esitettiin myös, että rahoituksen tulisi olla luku-
vuoden mukainen, ei kalenterivuosittainen. 

Kuudessa vastauksessa esitettiin toivomus erityisopetuksesta saatavan rahoituksen korva-
merkitsemisestä pelkästään opiskelijan tukitoimiin, ei hallintoon, tai sitten rahoituksen 
käytön tarkempaa ohjeistusta. Kommenteissa todettiin myös, että vähintään nykyinen li-
särahoitus tulisi säilyttää, jotta kuraattorin, erityisopettajan ja psykologin palvelut voidaan 
turvata. Lisäksi todettiin, että erityisopetuksen järjestäminen pitäisi olla lakiperustaista, ei 
rahoitusperustaista. Aikuiskoulutuksen näkökulmasta kommentoitiin myös, että rahoitus 
tulisi taata kaikille ammatillisen aikuiskoulutuksen muodoille; yhtäältä valmentava-, pe-
rus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja toisaalta työvoima-, oppisopimus- ja omaeh-
toinen koulutus.

Kehittämiskohteet liittyen oppilaitosten omiin käytäntöihin

Oppilaitosten omiin käytäntöihin liittyviä kehittämiskohteita löytyi 48 vastauksessa eli 65 
% kysymykseen vastanneista. Alkuvaiheen tiedonsiirtoon liittyviä kommentteja oli vain 
kaksi, mistä voidaan päätellä, että nivelvaiheen tiedonsiirto alkaa olla kehittynyt. Yhdessä 
vastauksessa esitettiin toivomus, että hakujärjestelmässä ns. tähtioppilaat tulisi erotella, eli 
kehittämiskohteena olisi yhteishakuprosessin ohjeistaminen huomioimaan paremmin eri-
tyisen tuen tarve. 

Useat kehittämisen toiveet liittyvät käytössä oleviin resursseihin liittyen esimerkiksi aiem-
min mainittuun ajan puutteeseen HOJKSin seurannassa. Neljässä vastauksessa mainittiin 
erityisopetuksen resurssien suuntaamista lyhentämättömänä opiskelijatyöhön hallinnon si-
jasta. Tuen kohdentumisen seurannan kehittämistä niin valtakunnan tasolla kuin omassa 
oppilaitoksessa toivottiin useassa vastauksessa. Resursseja toivottiin lisää yksilöllistämiseen. 
Yhdessä oppilaitoksessa toivottiin riittävästi resursseja toimenpiteisiin, yhteistyöhön ja esi-
merkiksi oppimateriaalin työstämiseen. Muut resursseihin liittyvät kommentit liittyivät 
riittävään aikaan HOJKS:n laatimistyössä sekä resurssien jakamiseen työssäoppimisen ja 
näyttöjen tukitoimenpiteiden toteuttamiseen. Lisäksi ehdotettiin resurssin käytön ja tuki-
toimien toteutuksen seurantajärjestelmän ohjeistamista. 

Tässäkin yhteydessä nostettiin vahvasti toimintaprosessien kehittäminen liittyen esimer-
kiksi tukitoimien kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämiseen, kirjaamisen prosessiin, opettaji-
en työjärjestysten suunnitteluun ja työnjakoon ja tietojen siirtymiseen kaikille opiskelijaa 
opettaville opettajille. Samoin opiskelijahallintajärjestelmien kehittäminen, yhteisen säh-
köisen ohjaustyövälineen kehittäminen, sähköisen HOJKSin eteenpäinvieminen toistuivat. 
Näihin liittyi myös esimerkiksi lähtötasokartoitusten tulosten hyödyntäminen ja salassapi-
to-ongelmien ratkaiseminen. 

”HOJKS-opiskelijaa koskevien tietojen (neuvola, päiväkoti, peruskoulu, sosiaali- ja 
terveystoimi) kokonaisvaltainen käsittely ei nykyisessä järjestelmässä toimi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Eri vaiheissa tehdään paljon turhaa, päällekkäistä työtä, josta 
opiskelija (asiakas) ei saa hänelle kuuluvaa maksimaalista hyötyä.” 
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”Lähtötasokartoitusten tulosten ja erityisesti niiden pohjalta suunniteltujen tukitoimien 
suunnitteleminen ja edelleen kehittäminen, testin tekijöiden koulutus kirjaamisessa 
ja tukitoimien suunnittelussa, opettajien työjärjestyksen suunnitteleminen niin, että  
HOJKSin laatimiseen, huoltajien tapaamiseen jne. alkusyksystä jää riittävästi aikaa” 

”Erityisopiskelijan tuoman rahan suuntaaminen oikeanlaisiin tukitoimiin tarpeellisel-
la intensiivisyydellä (=kohdentamisen parantaminen) tukitoimien seuranta ja todenta-
minen ervan työ osaksi koko päälukupottia ei osa erityisopetusrahaa.”

Myös prosessien kehittämistyöstä tuli mainintoja: Yhdessä vastauksessa esimerkiksi kerro-
taan, että oppilaitos on ottanut käyttöön ns. tuen tasojen kolmiportaisen luokituksen täs-
mentämään HOJKS:n perusteita ja muuta opiskelijoille kuuluvaa tukea. 

Opettajien ja muun henkilökunnan kouluttamisen tarve nousi viidessä vastauksessa. Opet-
tajien erityispedagogisen tiedon lisäämiseksi tarvitaan erilaisia koulutuksia. Vastauksissa 
nousi esiin myös huoli riittävän hyvin koulutettujen opettajien saamiseksi työhön. Ammat-
titaito liittyy tunnistamisen kehittämiseen, sillä opiskelijoita kerääntyy muu syy -luokkaan.  
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden HOJKSien tekeminen kielellisten vaikeuksien 
edellyttää osaamista, mikä  myös mainittiin. 

Opetusmenetelmiin ja käytäntöihin liittyvänä kehittämiskohteena mainittiin mm. sa-
manaikaisopetus kielten ja matematiikan tunneilla ja opetuksen järjestäminen siten, että 
ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien -aineissa HOJKS-opiskelijat muodostaisivat 
pienryhmän. Lisäksi tuotiin esiin tarve ”ammattimiehelle” käytännön työtilanteissa luokas-
sa, jossa on useampi erityistä tukea tarvitseva opiskelija. Opintojen järjestämiseen liittyen 
mainittiin opiskeluajan pidentäminen, jolloin ensimmäinen vuosi voitaisiin vahvistaa opis-
kelutaitoja sekä toteuttaa lukujärjestysteknisiä ratkaisuja. Opetusmateriaalin ja -menetel-
mien kehittäminen tuotiin esiin muutamassa vastauksessa. Myös työllistymisen seurannan 
kehittäminen tuotiin esiin kahdessa vastauksessa. 
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7  Opettajuuden kehittäminen

Ammatillisen opettajan tehtävien ja roolien muutosta on selvitetty viime vuosina varsin 
runsaasti. Esimerkiksi vuonna 2010 julkaistussa Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä 
asiantuntijoina -tutkimuksessa selvitettiin opettajien näkemyksiä siitä, millaisia haasteita 
tulevaisuudessa odotetaan olevan (toim. Kaikkonen, L.). Hirvonen (2006) on tarkastellut 
ammatillisten erityisopettajien työnkuvaa ja sen muutoksia. Tutkimuksessa muodostettiin 
yhden ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän oppilaitosten erityisopetuksen vaiheku-
vaus vuodesta 1910 vuoteen 2003. Ammatillisen opettajuuden muutosta on ennakoitu 
vuonna 2002 julkaistussa Ilkka Vertasen väitöskirjassa, jossa hän tutki millaista ammatillis-
ta opettajuutta edellytetään vuonna 2010. Tässä selvityksessä haluttiin koota näkemyksiä 
siitä, millaista erityispedagogista osaamista tulisi kaikkien opettajien hallita sekä millaista 
erityisopettajuutta vastaajat uskovat tarvittavan tulevaisuudessa. 

7.1  Opettajien erityispedagoginen osaaminen
Kysymykseen, millaista erityispedagogista osaamista tulisi kaikkien opettajien hallita, saa-
tiin 91 vastausta. Mukana on kaikkien kahdeksan kyselyyn vastanneiden ruotsinkielisen 
koulutuksen järjestäjän vastaukset. Eniten osaamista tarvitaan opiskelijan erityisen tuen 
tarpeen tunnistamiseen sekä monipuolisten erityisopetuksen menetelmien hallintaan. Yhtä 
tärkeäksi koetaan erilaisen oppijan kohtaaminen ja huomioiminen opetuksessa ja ohjauk-
sessa. Opettajilta vaaditaan kärsivällisyyttä, kykyä ymmärtää erityistä tukea tarvitsevia opis-
kelijoita ja heidän tarpeitaan. Alla olevat lainaukset kiteyttävät hyvin useita vastauksia: 

”Puheeksi ottaminen arjen perustyöhön ja rohkeus kysymysten tekemiseen – opiskeli-
jat, vanhemmat, kollegat. Opetuksen kannalta välttämättömien perustietojen hallin-
ta, ymmärtäminen ja hyväksyminen. Monet keinot ovat hyödyksi myös ns. tavallisille 
opiskelijoille. Tilannejoustavuutta ja -herkkyyttä. Opetusmenetelmien ’tuulettamista’; 
mitä voisi tehdä toisin ja kokeilla rohkeasti!”

”Tunnistaminen (oppimisvaikeudet, mielenterveys- ja päihdeongelmat), kohtaaminen, 
tahtoa kehittää ja kehittyä, opetuksen yksilöllistämistä ja ’mukauttamista’, erilaiset 
opetustyylit ja -menetelmät (kaikkien aistikanavien käyttö), rinnalla kulkemista, jous-
tavuutta.”

Yhteensä 14 vastauksessa nostettiin esiin erityisopetuksen peruskäsitteiden osaaminen tai 
erityisopetuksen perustaidot yleisellä tasolla: Yleinen ymmärrys edesauttaa HOJKSien laa-
timista ja HOJKS-prosessin eri vaiheiden tunteminen edesauttaa sitä, että laadittua HO-
JKSia osataan myös käyttää hyödyksi. Suuri osa vastauksista koski erityisen tuen tarpeen 
havainnointia, tunnistamista ja tuen tarpeen suunnittelua ja toteutusta (N 18). Erityisesti 
oppimisvaikeuksien tunnistaminen, niiden ymmärtäminen ja niihin suhtautuminen oli 
teemana 14 vastauksessa. Tietoisuus syistä, jotka johtavat opiskelijan vaikeuksiin kuten it-
setunto ja motivaatio, auttavat ymmärtämään opiskelijaa ja hänen tarvitsemaansa tukea. 
Vastauksissa peräänkuulutettiin myös erityisosaamista ja tietoa käyttäytymisen häiriöiden, 
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esimerkiksi ADD ja ADHD taustalla olevista asioista sekä valmiuksia tukea psyykkisistä 
tukea tarvitsevia opiskelijoita myös arkielämäntaidoissa.

Opettajien puutteellinen erityispedagoginen osaaminen tai epäpätevät opettajat nähtiin 
suoranaisena ongelmana vain murto-osassa vastauksia. Tähän liittyen esiintyi näkemyksiä, 
että erilaisten pedagogisten menetelmien hallinta eli ”hyvä pedagogi” riittää, eikä opettajan 
tarvitse hallita enempää erityispedagogiikkaa: 

”Opettajan pedagogiset opinnot antavat perustan, jota tulisi täydentää säännöllisillä 
lyhytkursseilla. Erityisopetuksen perusopintoja ja aineopintoja suorittaneita tulisi olla 
talossa tukemassa pedagogisia opintoja suorittaneita”. 

Kuusi vastaajaa näki, että kaikilla opettajilla tulisi olla erityisopettajakoulutus tai erityis-
pedagogiikan perusteet. Erityisopettajakoulutusta vastaava osaaminen varmistaisi yhden 
vastaajan mukaan sen, että opettajan arvomaailman voidaan varmistaa olevan soveltuva 
tehtävään. Edellisissä vastauksissa on sisäänrakennettu myös ammatillisten opettajien eri-
tyispedagoginen osaaminen, mutta suoraan asia tuotiin esiin vain yhdessä vastauksessa:

”Opiskelijan kohtaaminen ja vuorovaikutus, vaihtoehtojen löytäminen arkeen, hieno-
tunteisuus, pitäisi osata arvioida oman alan työtehtäviä erityisen tuen tarpeen näkö-
kulmasta.” 

Opetuksen yksilöllistäminen, monipuolisten ja vaihtoehtoisten opetusmenetelmien hallin-
ta sekä halu hyödyntää opetusmenetelmiä nousi noin neljänneksessä vastauksista. Näitä 
olivat esimerkiksi menetelmällinen osaaminen, oppimisympäristöjen käytön osaaminen, 
opetuksen rytmittäminen, vaihtoehtoisten suoritustapojen hyväksyminen osaamisen osoit-
tamisessa, työparityöskentelyn taitojen hallinta, rinnakkaisopettajuuden haltuunotto, kyky 
työskennellä toisen opettajan työparina sekä arviointiosaaminen ja opetussuunnitelman 
avaamisen taito mukautusten laatimisen pohjaksi. Osassa vastauksista haettiin yleisemmin 
taitoja tukea opiskelijan yksilöllistä opintopolkua sekä tietoa ja menetelmiä pedagogiseen 
ohjaukseen. Erityisesti lukivaikeuksista kärsivien opiskelijoiden tukemisessa nostettiin esiin 
tarve selkokielisyyteen puheessa ja teksteissä kuudessa vastauksessa. Yhtä paljon tuli mai-
nintoja opetusmateriaalien yksilöllistämiseksi, erityisesti selkokielisen koulutusmateriaalin 
tekeminen koettiin tärkeäksi. Lisäksi erilaiset verkko-opetusvälineet ja sosiaalisen median 
käyttö mainittiin muutamassa vastauksessa.

Vaikka osaamista painotettiin useassa vastauksessa, lähes yhtä paljon kaivattiin ymmärtä-
mistä, oikeaa asennetta, halua, rohkeutta, tietoisuutta ja suvaitsevaisuutta, joita tarvitaan 
esimerkiksi joustavien opetusjärjestelyiden ja niiden nuorille antaman kasvun tuen ymmär-
tämisen yhteydessä. Samoin elämänhallinnan ongelmien tunnistamiseen liittyvä osaaminen 
ja uskallus korostui. Opettajilla tulisi olla erilaisuuden kohtaamisen ja hyväksymisen taitoja 
(N 18). Kehityspsykologian hallintaa tai normaaliin nuoruuteen liittyvien kehityskriisien 
tunnistamisen taitoja kaivattiin neljässä vastauksessa. Vahvuuksien tunnistaminen ja tuke-
minen mainittiin vain kahdessa vastauksessa, onnistumiskokemuksien luominen tuotiin 
vain yhdessä vastauksessa suoraan esiin. 
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Opettajien luonteenpiirteitä tai ominaisuuksia kuvattiin runsaasti (N 13): Opettajan tulee 
olla esimerkiksi yhteistyökykyinen, myönteinen, rauhallinen, kannustava, huumorintajui-
nen – aikuisuutta unohtamatta, joustava ja kärsivällinen. Opettajalla tulee olla hyvät vuo-
rovaikutustaidot, hänellä tulee olla puheeksi ottamisen taitoja, myönteinen asenne ja hä-
nen tulee olla empatiaa ja sympatiaa tunteva. Perusteluina nostettiin se, että ongelmallisen 
käytöksen takaa löytyy yleensä syitä ja selityksiä. Sosiaaliset taidot, läsnäolo ja oikea asenne 
nähdään usein olevan avainasemassa kun tukitoimia lähdetään toteuttamaan: 

”lähtökohtana on maalaisjärki, asenne ja opiskelijasta välittäminen”. 

”Tukemisen asennekoulutusta, loppu helpompaa kun ymmärrys löytyy”. 

”Kohtaamisen ja välittämisen säilyvä taito, taito viedä asiaa eteenpäin, jos ei itse osaa 
tehdä mitään! Erityispedagoginen osaaminen voisi lähteä tältä yleiseltä tasolta, sitten 
tulee muu.”

7.2  Tulevaisuuden erityisopettajuus
Kysymykseen, millaista erityisopettajuutta vastaajat uskovat tarvittavan tulevaisuudessa, 
saatiin 88 vastausta, joista kahdeksan ruotsinkielisen koulutuksen edustajilta. Useassa vasta-
uksessa viitattiin edellisen kysymyksen vastaukseen. Tiivistettynä vastauksissa haettiin mo-
niammatillista yhteistyötä tekevää verkosto-osaajaa, konsultoivaa ja ohjaavaa organisaation 
kehittäjää sekä laaja-alaista ja ammatillista osaamista hallitsevaa erityisopettajaa. Myös maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityisopetuksen huomioimisen taitoja kaivattiin. 
Silti tulevaisuuden erityisopettaja on myös ennen kaikkea tukija ja kasvattaja.

”Henkilökohtainen ohjaus, erilaisten aikataulujen suunnittelu, tutkinnon osien suo-
rittajan suoritusten yhteensovittaminen, muutoksen ja stressinsietokyky. Tulevaisuuden 
erityisopettaja on enemmän tukija, kasvattaja ja erilaisten vaihtoehtojen näyttäjä sekä 
opiskelijan itsetunnon kasvattaja. Tulevaisuudessa yhä useampi opettaja tarvitsee eri-
tyispedagogista osaamista. Erityisopetus on tulevaisuudessa yhä enemmän perinteisten 
opetustapojen muuttamista uuteen muotoon. Laaja-alaisen verkoston luominen on yhä 
tärkeämpää.”

Yhdeksässä vastauksessa esitettiin kaikille opettajille erityisopettajan pätevyyttä tai ehdo-
tettiin, että erityisopetus sisällytetään opettajan koulutukseen kaikilla tasoilla. Vastauksissa 
nostettiin myös esiin kysymys, miten erityisopettajuus tulevaisuudessa eroaa opettajuudes-
ta? Niistä menetelmistä, joita erityisopetuksessa käytetään, hyötyvät muutkin opiskelijat. 
Toisaalta vastauksessa kehotettiin rohkeutta maalaisjärjen käyttöön eli erityisopettajuutta ei 
nähdä vain ”monimutkaisten erityispedagogisten keinojen valikoimana”. 

”Jos taidot olisivat opettajilla hallussa, erityisopettajan työ keskittyisi rajatumman opiske-
lijajoukon yksilölliseen tukemiseen ja pedagogiikan kehittämiseen näistä näkökulmista.”
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Laaja-alaista erityisopetuksen taitoa toivottiin noin joka neljännessä vastauksessa. Kaikista 
vastauksista ei ole pääteltävissä, onko niissä tarkoitettu laaja-alaista erityisopettajuutta vai 
monipuolista asiantuntijuutta, syvällisempää osaamista. Yleinen näkemys vaikuttaa olevan, 
että jatkossa tarvitaan hyvin laajoihin ongelmakenttiin perehtyneitä erityisopettajia. Am-
matillisen erityisopettajuuden osaamisen kehittäminen tuotiin esiin eri muodoissa. Erityis-
opettajien työelämäosaamisen taidot tuotiin suoraan vain neljässä vastauksessa, joissa haet-
tiin esimerkiksi ”sukkulointia työelämän kanssa täsmätyön löytämiseksi” tai työnantajien 
sitouttamista. Kahdessa vastauksessa esitettiin laaja-alaista ja ammatillista osaamista hallit-
sevaa erityisopettajuutta. Työvaltaisten opetusmenetelmien hallinnan osaaminen ja ammat-
titaitoa täydentävien tutkinnon osien integrointi ammattiaineisiin oppijan kannalta tuotiin 
vain joissakin vastauksessa suoraan esiin, mutta epäsuorasti on tulkittavissa, että asenteissa 
teoreettisen ja käytännöllisen opiskelun välillä on päästy lähemmäs toisiaan. Opettajien 
tulee tulevaisuudessa pystyä eriyttämään ja yksilöllistämään opetusta. 

”Jokainen opettaja tarvitsisi erityispedagogiikan perusteet. Erityisopetuksen pitäisi si-
sältää erityispedagogiikan ymmärrystä, ammatillista osaamista ja ammattipedagogista 
osaamista.”

”Erilaisten opetustapojen käyttöönotto, atto-aineiden integrointi ammattiaineisiin eri-
tyisesti erilaisen oppijan osalta, myös ammattiaineiden mukautuksen tunnistaminen/
tunnustaminen.”

”Työvaltaisuus lisääntyy, avustavien tehtävien huomioiminen opetuksessa, tekemällä 
oppiminen lisääntyy, integraation vähentyminen tai ryhmäkokojen pienentäminen.”

Yleisemmin erityisopettajilta odotettiin verkostotyön taitoa, muuttuvaa asiantuntijuutta, 
monialaisuutta ja konsultointia. Integraatiojärjestelmässä opettajien arkisen työn tueksi 
kaivattiin mentorointia tai yleensäkin kollegojen kanssa käytävää keskusteluaikaa. Opis-
kelijoiden arkielämäntaitoihin sekä sosiaalisiin valmiuksiin liittyvän tuen tarpeen nähtiin 
lisääntyvän, mikä lisännee ohjaustarpeen lisäksi moniammatillisen yhteistyön tarvetta. 
Opettajan havainnointi ja varhainen ongelmiin puuttuminen nähtiin tärkeinä. Kuudessa 
vastauksessa haettiin erityisesti verkostoituvaa ja verkostossa työskentelevää opettajaa. Ver-
kostoyhteistyön osaamista tarvitaan niin oppilaitoksen sisäisissä kuin ulkoisissa verkostoissa 
toimimiseen. Konsultoivaa erityisopettajuutta pedagogisten ratkaisujen toteutukseen  esi-
tettiin 11 vastauksessa. Erityisopetus ei ole siten vain erityisopettajien asia. Koordinoivaa 
opettajuutta haettiin suoraan yhdeksässä vastauksessa. Koordinointitaitoja tarvitaan vasta-
usten mukaan, koska erityisopettaja on usein se, joka seuraa tuen riittävyyttä ja toimivuutta 
ja on ”yhteistyössä kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien henkilöiden kanssa”. 

Vastauksissa haettiin myös monipuolisesti pedagogisia ratkaisuja tuntevaa erityisopetta-
juutta: opetusmenetelmätuntemusta, ohjaustaitoja, apuväline- ja oppimateriaalituntemus-
ta, samanaikais- ja rinnakkaisopetusta ja yksilöllistä opettamista esimerkiksi väliaikaisten 
pienryhmien integroiduille erityisopiskelijoille. Myös opinto-ohjaukseen suuntaava eri-
tyisopettajuus mainittiin. Työparityöskentely tuotiin esiin useassa vastauksessa. Opettajilta 
edellytetään psyykkisten ongelmien lisääntyessä siihen suuntautunutta tukea, esimerkiksi 
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perehtyneisyyttä neurologisiin, psyykkisiin ja kognitiivisiin ongelmiin sekä niiden vaiku-
tukseen oppimisprosessissa. 

    ”Integroitujen opiskelijoiden oppimisen tukemista; oppimisstrategioiden ohjaamista; maa- 
    hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityistuen tarpeen määrittely ja toteuttaminen;  
       mielenterveysopiskelijoiden erityisen tarpeen tunnistamista ja tukemista.” 

  ”Haasteellisempien opiskelijoiden tukeminen (autisminkirjo mielenterveysongelmat)  
      integroitujen opiskelijoiden vahvempi tukeminen”. 

Erityisopettajuudelle nimettiin myös erilaisia ominaisuuksia ja piirteitä pedagogisen osaa-
misen ja nuorten elämän ja arjen ymmärtämisen lisäksi. Tulevaisuuden erityisopettajalta 
vaaditaan jaksamista, halua, yhteistyötaitoja, joustavuutta, läsnäoloa, aikaa, empatiaa, so-
siaalisuutta, ohjauksellista ja konsultoivaa asennetta; opettajan tulee olla jalkautuva, rat-
kaisukeskeinen ja hänellä tulee olla kehittävä työote. Nuoren kohtaamisen taitojen lisäksi 
tarvitaan siis yhteistyö- sekä organisointitaitoja.

”Rohkeaa, ennakkoluulotonta, idearikasta, joustavaa ja realiteetit huomioivaa aikuis-
ta, joka näkee jokaisessa erityisessäkin oppilaassa mahdollisuuden ja ihmisen oppilaan 
takana. Turhautumisensietokykyä ja pettymyksiä kestävää toimijaa. Yksilöllisten rat-
kaisujen ja opintopolkujen hyväksyminen ja etenemisen edistäminen yksilötasolla jous-
tavasti, ei niinkään ryhmän kautta tehdä asioita yhdessä.”

”Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset huomioon ottavaa, innovatiivista ja uusille 
ajatusmalleille avointa”

”Förutom pedagogiskt kunnande anser jag att lärarnas människosyn och empatiska 
förmåga är av betydelse.”

Yksilöllisyyden kohtaaminen korostuu, yhä enemmän tarvitaan yksilöllistä kohtaamista ja 
yksilöllistä tukea ja ohjausta, mutta myös voimavarauskoa. Elämäntaidoissa ja opinnoissa 
ohjaavaa opettajuutta tarvitaan, sillä kodin tuki ja ohjaus nähdään puuttuvan monelta nuo-
relta. Maahanmuuttajiin suuntautunutta erityisopettajuutta ja tuntemusta eri kulttuureista 
haettiin erikseen seitsemässä vastauksessa. Muita mainintoja olivat tieto- ja viestintäteknii-
kan hyödyntämisestä laajemmin opetuksessa ja ohjauksessa sekä erilaisten kommunikaatio-
menetelmien hallinnasta.
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8  Erityisopetusta saavat opiskelijat  
 oppisopimuskoulutuksessa

Yhteensä 12 kyselyyn vastanneella koulutuksen järjestäjällä oli kokemusta oppisopimus-
opiskelijoista, joille on tehty HOJKS27. Näistä yksi oli ruotsinkielisen koulutuksen järjes-
täjä. Oppisopimuskoulutuksena toteutettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen osallistui 
vuonna 2010 14 373 opiskelijaa, joista 129 eli alle prosentti sai erityisopetusta. Siten vasta-
usten vähäinen määrä oli myös odotettavissa. 

Selvityksessä kysyttiin koulutuksen järjestäjien näkemystä oppisopimuksen soveltuvuudesta 
erityisopetusta saaville opiskelijoille. Hyvin soveltuvana sitä piti viisi vastaajaa eli 42 pro-
senttia.  Kohtalaisen soveltuvana sitä piti seitsemän vastaajaa eli hieman yli puolet. 

Suurin osa (75 %) vastaajista piti erityisopetuksen järjestämiseen saatavan yksikköhinnan 
lisäresurssia kohtalaisena. Hyvin tai erittäin riittäväksi sen arvioi kaksi vastaajaa ja yksi vas-
taaja arvioi lisäresurssin riittävän huonosti. 

Taulukko 8.  Arvio oppisopimuksen soveltuvuudesta erityistä tukea tarvitseville   
   sekä erityisopetuksen järjestämiseen saatavan yksikköhinnan korotuk- 
   sen lisäresurssin riittävyys N (%).

8.1  Erityisjärjestelyt oppisopimuksen järjestämisessä
Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin, onko heillä käytössä erityisjärjestelyitä oppisopimuksen 
järjestämiseen kuten tuettua oppisopimusta tai erityisoppisopimusta. Viisi vastaajaa ilmoit-
ti, ettei erityisjärjestelyitä ole. Seitsemällä vastaajalla oli käytössä erityisjärjestelyitä. Näistä 
kuudella erityisjärjestelynä oli tuettu oppisopimus, yksi vastaaja ei tarkentanut vastausta. 

Oppisopimuskoulutus mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen. Opetusmi-
nisteriön hallinnonalalla tuettua oppisopimusta on kehitetty vuodesta 2008 erilaisille op-
pijoille, maahanmuuttajille, pitkäaikaistyöttömille sekä työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. 
Hankerahoituksella on mahdollistettu kokemusperäinen tuetun oppisopimuksen toimin-

27 Oppisopimusta koskeviin osaan kysymyksiin tuli myös yksittäisiä vastauksia kahdelta koulutuksen 
järjestäjiltä, jotka olivat merkinneet, ettei heillä ole kokemusta erityisopetusta saavista opiskelijoista. 
Eli vastauksia tuli yhteensä 14. Ko. kysymyksen kohdalla on erikseen mainittu, jos nämä on otettu 
huomioon vastauksissa.

Oppisopimus soveltuu 
erityisopetusta saaville 
opiskelijoille

Erityisopetuksen järjestämiseen 
saatava yksikköhinnan koro- 
tuksen lisäresurssi riittää 

Erittäin hyvin 0 1 (8 %)
Hyvin 5 (42 %) 1 (8 %)
Kohtalaisesti 7 (58 %) 9 (75 %)
Huonosti 0 1 (8 %)
Yhteensä 12 (100 %) 12 (100 %)
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nallinen kehittäminen. Tarkoituksena on luoda uusia ja vaihtoehtoisia käytäntöjä oppiso-
pimusopiskelijoiden tavoitteelliseen tutkintoon tähtäävään opiskeluun ja työssäoppimiseen 
sekä koulutuksellinen kehikko syrjäytymisvaarassa olevien yhteiskunta- ja työelämäkelpoi-
suuden edistämiseksi28. Hankerahoituksen ehtona on ollut, että mallintamista kehitetään 
koulutuksellisten tavoitteiden näkökulmasta ja koulutuksen tulee olla tutkinnon perustei-
den mukaista. 

Tuetun oppisopimuksen avulla edistetään opiskelijan arjenhallintaa, kartoitetaan hänen 
oppimisvalmiuksiaan ja tarjotaan tarpeen mukaisia tukitoimia työ- ja oppimistaitojen vah-
vistamiseksi.

Tuettu oppisopimus voi sisältää esimerkiksi työhönvalmennuspalveluita (esim. työvalmen-
taja) oppisopimuskoulutuksessa olevalle henkilölle sekä yritykselle ennen oppisopimuksen 
solmimista ja opiskelun aikana. Työhönvalmennuksen lisäksi voidaan oppisopimusopiske-
lijalle tarjota esimerkiksi yksilövalmennusta ja oppisopimusvalmennusta, joiden tarkoituk-
sena on edistää opiskelijan arjenhallintaa ja kartoittaa oppimisvalmiuksia ja oppimisympä-
ristöä. Työnantajalle voidaan tarjota mm. lisäkoulutusta ja korotettua koulutuskorvausta. 
Tuettu oppisopimuksen tarjonta on paikkakuntakohtaista. Sen toteutuksen volyymiä ja 
opiskelijamääriä ei ole kartoitettu, sillä ensimmäiset pilotit ovat alkaneet edellä todetun 
mukaisesti vasta vuonna 200829. Tuetun oppisopimuksen lisäksi ns. erityisoppisopimus-
termiä on käytetty pajatyyppisen oppisopimuksen järjestämisessä (esim. Kiiski, 2008). 

8.2  Yhteistyömallit oppisopimuksen erityisopetuksen  
 järjestämisessä 

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppisopimuksen järjestämiseen liittyviä 
yhteistyö malleja

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppisopimuksen järjestämiseen liittyviä yhteistyö-
malleja koskevaan kysymykseen saatiin 12 vastausta. Yhdessä todettiin, että käytössä on 
sama toimintamalli kuin ”omaehtoistenkin” opiskelijoiden kanssa, minkä lisäksi työnantaja 
ja rahoittaja ovat keskusteluissa mukana. Toisessa todettiin, että oppisopimuskoulutuksen 
erityispiirteet huomioiva toimintamalli on kehitteillä ja siihen on haettu rahoitusta. Yksi 
vastaaja painotti, että yhteistyö riippuu oppisopimustoimistosta, jonka kanssa sopimus on 
laadittu – mallit ovat hyvin tapauskohtaisia ja erilaisia. Näin ollen yhdeksässä vastauksessa 
eriteltiin yhteistyömalleja tarkemmin: Vastauksissa esiin tuotu tuki oli erityisesti tiiviimpää 
yhteistyötä ja kommunikointia työnantajan kanssa yhteistyön solmimisessa ja ohjauksessa 

28 Esim. Harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen tuettuun oppisopimuskoulutukseen, OKM 
138/522/2009

29 Vuonna 2008 opetusministeriö rahoitti harkinnanvaraisella valtionavustuksella kuutta tuetun op-
pisopimuskoulutuksen kehittämishanketta yhteensä 250 000 eurolla. Vuonna 2009 rahoitettiin 13 
hanketta 400 000 eurolla ja vuodeksi 2010 harkinnanvaraisten avustusten osuus oli yhteensä 850 
000 euroa, josta suurin osa käytetään tuetun oppisopimuskoulutuksen hankkeisiin.
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sekä ohjaajan tarjoama lisätty ohjaus ja tuki opiskelijoille. Tukiverkoston merkitys korostuu 
erityisesti vain kolmella vastaajalla: Kahdessa vastauksessa nostettiin esiin opiskelijan perhe. 
Moniammatillista tukiverkostoa kuvattiin seuraavasti:

”Opiskelijan tukena työpaikkakouluttaja, tai työnantajan edustaja, tietopuolisen kou-
lutuksen vastaava, oppisopimuksen edustaja, alaikäisen huoltaja, tarvittaessa opinto-
ohjaaja, sosiaalityöntekijä ja työvoiman palvelukeskuksen edustaja ja kokoontuminen 
sovitusti. Mikäli opiskelijalla todetaan erityisentuen tarve kesken oppisopimuksen, so-
velletaan em. toimintamalleja kulloiseenkin tilanteeseen ja tavoitteita voidaan sovel-
taen muuttaa.”

Yhdessä vastauksessa tuotiin esiin, että opiskelijat asuivat tukiasunnoissa. Paja-yhteistyö-
mallia ei mainittu yhdessäkään vastauksessa. Yksi koulutuksen järjestäjä toi esiin yhteistyön 
kaupungin nuorisotoimen kanssa:

”He (nuorisotoimi) ohjaavat toimintojensa piirissä olevia työttömiä nuoria urapolulle 
tätäkin kautta. Avustavat työpaikan löytämisessä, tukevat oppisopimuksen solmimis-
vaiheessa ja varsinaisen oppisopimusopiskelun aikana työssäoppimisessa. Tätä palve-
lua rahoitetaan osittain Tuettu-opso hankkeen kautta palvelun ostona. Tietopuolisten 
opintojen lisäohjaaminen tapahtuu opettajien toimesta. Koulutustarkastaja ohjaa ja 
koordinoi toimintaa yksittäisten opiskelijoiden kohdalla ja pitää huolta oppisopimuk-
sen ajallisesta etenemisestä ja rahoituksen kohdentamisesta.”

Erityisopettajan mukanaolo oppisopimuksen solmimisvaiheessa mainittiin yhdessä vasta-
uksessa. Erityisen tuen tarpeen määrittely ennen oppisopimuksen solmimista nostettiin 
esiin neljässä vastauksessa. Yksi vastaaja kertoi, että kaikille opiskelijoille tehdään luku- ja 
kirjoitustesti ja sen perusteella tehdään päätös erityisopetuksesta ja tuesta. Muuten tuen 
tarve kartoitetaan ryhmäohjaajan HOPS-keskusteluissa: 

”Ryhmänohjaaja käy HOPS-keskustelun jokaisen opiskelijan kanssa. Jos silloin tulee 
esiin mahdollinen erityisopetuksen tarve, ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä oppisopimus-
keskukseen. Yhdessä seurataan opiskelijan etenemistä ja tarvittaessa voidaan lähteä 
miettimään tukitoimia.”

Lisäksi kohtaan saatiin myös kaksi vastausta oppilaitoksilta, joilla ei ole kokemusta eri-
tyisopetusta saavista opiskelijoista. Toisessa kerrottiin, että lähtötasokartoitus tehdään 
esimerkiksi lukiseulan / yksilöllisten lukitestien avulla. Toinen nosti esiin, että henkilö-
kohtaistamismääräyksen mukaisesti opiskelijoille on tarjottava parhaiten soveltuvia ope-
tusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja erilaisia järjestelyjä, esimerkiksi yhteydenpito top-
ohjaajaan, työnantajaan ja oppisopimustoimistoon.
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8.3  Työnantajalle ja opiskelijoille tarjotut tukitoimet

Työnantajalle tarjotut tukitoimet

Merkittävimmäksi tukitoimeksi työnantajalle nousi työpaikan ja työpaikkaohjaajan pereh-
dyttäminen ja koulutus erityisopetusta saavan opiskelijan ohjaamiseen ja kohtaamiseen. 
Yhtä suuressa roolissa oli jatkuva yhteydenpito opiskelijaan ja työpaikalle. Opettajan oh-
jausaikaa oli myös lisätty runsaasti sekä opiskelijalle että työyhteisölle. Lisäksi tuotiin esiin 
työyhteisössä laadittava työssäoppimissuunnitelma, jossa puretaan tutkinnon perusteiden 
osaamistavoitteet työpaikan näkökulmasta ts. mitä tutkinnon osaamistavoitteista pystytään 
joko osittain tai kokonaan oppimaan työpaikalla työtehtävien ja -toimintojen yhteydessä, 
jotta työyhteisöä voidaan käyttää tehokkaasti oppimisympäristönä. Yhdessä vastauksessa 
mainittiin työnantajan korotettu koulutuskorvaus, mutta todettiin myös että sitä on tar-
vittu harvoin, sillä opiskelijan erityisopetuksen tarve tulee harvemmin esiin työssä. Yksi 
vastaaja mainitsi, että erityisopettaja ja kouluttaja ovat tarvittaessa myös työnantajan käy-
tettävissä. 

Opiskelijoille suunnatut tukitoimet

Opiskelijoille suunnatut tukitoimet liittyvät joustaviin opiskelijan opetusjärjestelyihin, 
ajansuunnitteluun ja esimerkiksi tukivälineiden käyttöön. Muutamat vastaajat totesivat, 
että tarjottu tuki on sama kuin muillekin opiskelijoille, joilla on HOJKS. Erikseen kuvatut 
tukitoimet ovatkin pitkälti samoja kuin muille opiskelijoille tarjolla olevat, kuten ohjaus 
opiskelutekniikassa, lukituki, työpaikkaohjaajien koulutus ja lisätty ohjausaika. Myös op-
pisopimuksen järjestämisen kannalta kriittisemmät tukitoimet kuten alkuvaiheen ja suun-
nittelu- ja valmisteluvaiheen opiskelijan mahdollinen erityisen tuen tarpeen kartoittami-
nen tuotiin esiin. Apu teorian ja käytäntöjen kytkemisessä ja tietopuolisen koulutuksen 
toteuttaminen tarvittaessa myös työpaikalla tapahtuvana mainittiin kahdessa vastauksessa. 
Erityistä tukea tarvitseville toteutetaan yksittäisten vastausten mukaan myös tehtävien rää-
tälöintiä ja annetaan oppimisessa selkeät tehtävärajaukset ja kapea-alaiset tavoitteet. Opis-
kelijoita tuetaan tehtävien teossa sekä valmennetaan tutkintotilaisuuksiin. 
 

”Työpaikkaohjaajan perehdyttäminen ja koulutus tällaisen opiskelijan ohjaamiseen on 
erityisen tärkeätä. Olemme pitäneet hankkeen puitteissa verkostokokoontumisia, jossa 
on mukana kaikki edellä mainitut tahot (yhteistyöryhmä) ja lisäksi mahdollisia ul-
kopuolisia asiantuntijoita. Jatkuva yhteydenpito opiskelijaan ja työpaikalle on aivan 
välttämätöntä. Nopea reagointi mahdollisissa pulmatilanteissa. Opiskelijan tukemi-
nen ja motivaation ylläpitäminen ovat nousseet haasteeksi. Toinen haaste on työpaik-
kaohjaajan tukeminen ja hänen osaamisensa lisääminen. Palaute on ollut myönteistä 
mutta on selvästi käynyt ilmi, että ilman tukea erityisen opiskelijan opiskelu/työn te-
keminen ei onnistu ainakaan aloitusvaiheessa. Opiskelijan usko omiin kykyihinsä on 
heikko ja aikaisempia onnistumisia ei ole. Normaalin oppisopimusrahoituksen ja/tai 
sen korotetun erityisopetuslisän avulla onnistutaan silloin, kun kyseessä on oppimisvai-
keus (jonkin asteinen).”
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8.4  Oppisopimusjärjestelmän kehittäminen
Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin miten oppisopimusjärjestelmää tulisi kehittää, jotta op-
pisopimuskoulutusta voitaisiin soveltaa paremmin erityisopetusta saavien opiskelijoiden 
koulutusmuotona. Useat vastauksissa nostetut kehittämisehdotukset liittyvät riittävään yk-
silölliseen tukeen, joustavaan opintoaikaan ja rahoitukseen. Lisäksi tuli mainintoja tiedot-
tamiseen niin työnantajille kuin koulutuksen järjestäjille rahoituksesta ja oppisopimuksen 
järjestämisen käytännöistä.

”Tutkinnon suoritusaikaa tulisi voida joustavammin yksilöidä. Opiskelijat tarvitsi-
sivat enemmän yksilöllistä tukea ja ohjausta työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja 
tähän tulisi olla riittävät resurssit. Tietopuolisen koulutuksen osalta sosiaali- ja terve-
ysalan perustutkinto ei mahdollista opintojen yksilöllistämistä. Tarvitaan siis tutkia 
’välimaastoon’. Toisaalta opiskelijat voisivat enenevissä määrin tehdä osatutkintoja ja 
työelämässä oloa vaihdellen, jos rahoitus tämän sallii.” 

Mahdollisuus tehdä ”osatutkintoja” eli tutkinnon suorittaminen osissa mainittiin myös 
toisessa vastauksessa, jonka vastaajalla ei tosin ole kokemusta erityisopetusta saavista op-
pisopimusopiskelijoista. Yksi koulutuksen järjestäjä esitti työvaltaisia tutkinnon perusteita 
kehitettävän nykyisten (perus)tutkintojen rinnalle. Yksi vastaaja toi esiin, että järjestelmä 
mahdollistaa oppisopimuksen keskeytyksen, työpaikan vaihdon ja muita virallisia asioita, 
mutta suurin kehittämisen paikka on ohjaus- ja tukijärjestelmän synnyttäminen. Yhdessä 
vastauksessa toivottiin koulutusta, ohjeita ja malleja tuetun oppisopimuksen sekä lisähan-
kintasopimuksen mahdollisuuksiin ja tekemiseen. Opiskelijan yksilöllinen ohjaustarve on 
suuri, joten ohjausresurssia tarvitaan paljon: 

”Erityisoppisopimusopiskelijoiden pitkäjänteisyys on vajaata / rajallinen -oppisopi-
muksen sopivuus vaihtelee opiskelijan tason mukaan hyvin paljon – taustalla vaikut-
taa opiskelijan diagnoosi tai vammakokonaisuus.”

Eniten mainintoja tuli juuri resurssien kohdentamisesta ohjaukseen työpaikoilla. Resursseja 
tarvitaan niin työpaikkaohjaajalle kuin ohjaavalle opettajalle. Aikaa ja resursseja peräänkuu-
lutettiin myös työpaikan, oppisopimuskeskuksen ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjän 
yhteistyöhön. Konkreettinen esimerkki resurssin kohdentamisesta oli työn opastajien palk-
kaaminen, jota nyt käytössä oleva rahoitus ei mahdollista. ”Kiertävät työnopastajat tukisivat 
sekä opiskelijaa, että heidän työpaikkaohjaajaansa työpaikoilla.” Yhdessä vastauksessa mainit-
tiin myös, että korotettu työnantajan korvaus toisi varmasti lisäpotkua. 

Opiskelija- ja työyhteisölähtöisen henkilökohtaistamisen oikea toteuttaminen nähtiin 
keskeisimpänä kohteena yhdessä vastauksessa. ”Näistä muotoutuvat yksilölliset osaamisen 
tavoitteet ja edelleen koulutuksen sisältö- ja toteuttamissuunnitelma sekä työelämälähtöinen 
näyttösuunnitelma.” Aineistossa nostettiin myös esiin, että oppisopimuskoulutukseen val-
mentavaa koulutusta voitaisiin kehittää: ”Oppimaan oppimistaitojen valmennusta, tiedon-
hankintataitojen päivitystä ja tarvittaessa kirjoitus- ja matematiikan taitojen kertausta.”
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Tiedottamiseen liittyvät kehittämiskohteet liittyivät tuetun oppisopimuksen mahdollista-
maan tukeen ja työnantajien positiivisten kokemusten jakamiseen. Työpaikka pitää aina 
olla ja työsopimus oppisopimuksen mittaisena ja työpaikoilla on yhden vastaajan mukaan 
erittäin suuri kynnys tehdä tällaisia oppisopimuksia, mutta jatkaa: 

”Kuitenkin Tuettu-opso hankkeen kautta saadut työpaikkojen palautteet ovat olleet va-
rovaisen myönteisiä. Haasteita on ollut, niihin on saatu tukea ja ohjausta, ja sopimus 
on jatkunut. Erityisopiskelijoiksi rahoitusmielessä kategorisoidut opiskelijat ovat osoit-
tautuneet monessa tapauksessa erittäin hyviksi ja luotettaviksi työntekijöiksi, kunhan 
työtehtävät ovat soveltuvia. Tiedottamista peruskouluihin päin tulisi lisätä, oppisopi-
muspaikka voisi löytyä vaikka TET-jakson kautta, jos asiasta olisi enemmän tietoa.”
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9  Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja  
 kuntouttava opetus ja ohjaus

Erityistä tukea tarvitseville vammaisille opiskelijoille voidaan ammatillisen peruskoulutuksen 
yhteydessä järjestää valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta. Koulutuksen tavoit-
teena on antaa vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiri-
ön tai muun syyn vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille valmiuksia ammatilliseen 
koulutukseen, työhön sijoittumiseen ja oman elämän hallintaan. Valmentavan koulutuksen 
päätyttyä opiskelijalla pitäisi olla valmiudet itsenäiseen elämään, koulutukseen tai työhön.30 
Opiskelijan tilanteesta riippuen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus voi olla joko am-
matilliseen peruskoulutukseen (Valmentava I) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa 
(Valmentava II) opetusta ja ohjausta. Koulutuksen järjestäjä päättää, kumpaan koulutusryh-
mään henkilö kuuluu. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päätös tehdään yksilökoh-
taisten asiantuntijaselvitysten perusteella sen jälkeen, kun on kuultu henkilöä itseään, hänen 
huoltajiaan ja perheenjäseniään. Tässä selvityksessä on kysytty koulutuksen järjestäjien opis-
kelijoille tarjottuja ohjaus ja tukipalveluita eri opintojen vaiheissa. Kyselyssä ei ole tehty eroa 
sen mukaan, onko kyseessä Valmentava I tai II koulutus.  

Keväällä 2011 vammaisten valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksessa oli 
yhteensä 2 931 opiskelijaa 40 koulutuksen järjestäjällä. Niistä kuusi on ammatillisia eri-
tyisoppilaitoksia, jotka eivät kuulu tämän selvityksen kohderyhmään. Näin ollen 34 koh-
deryhmään kuuluvasta koulutuksen järjestäjästä 24 koulutuksen järjestäjää eli 71 % vastasi 
vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen kysymyksiin. Vastaajista 
kaksi oli ruotsinkielisen koulutuksen järjestäjää. 

Vammaisten valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta on julkaistu laa-
jemmat selvitykset vuonna 2004 (Päivänsalo & Miettinen) ja vuonna 2005 (Hirvonen, S. 
et al.). Tässä selvityksessä koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin opiskelijoille tarjottua tukea 
ja ohjausta eri opintojen vaiheessa, mutta ei esimerkiksi erikseen tarjolla olevaa opiskelun 
tukihenkilöstöä kuten aikaisemmissa selvityksissä. 

9.1  Ohjaus ja tukipalvelut vammaisten valmentavassa  
 ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa

Ohjaus ja tuki ennen opintojen alkua ja opintojen alkaessa

Osassa vastauksissa tuotiin esiin ohjauskanavia ennen opintoja, joita olivat avoimien ovien 
päivä, erityisopetuksen jatko-opintopäivä perusasteelle, ns. kasikurkistukset ja koulutusmes-

30 Koulutus perustuu ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin 630/98, asetukseen 811/89 ja 
siihen tehtyyn muutokseen 1139/98. Koulutukseen on 17.3.2000 vahvistettu opetussuunnitelman 
perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa 
koulutuksessa (Määräys 42/011/2000, Opetushallitus). Uudistettu opetussuunnitelma tuli voimaan 
syksyllä 2010.
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sut. Tutustumiskäynnit on mainittu lähes kaikissa vastauksissa tai tutustuminen tapahtuu 
ennen opintojen alkua koulutuskokeilussa. Tutustumisajanjakso ennen opintojen aloitta-
mista vaihtelee vastauksissa kolmesta päivästä noin viikkoon. Jaksolla opiskelija voi olla mu-
kana ryhmän opetuksessa ja opiskelija tutustuu tulevaan opettajaan ja uuteen oppimisympä-
ristöön ennen lukukauden aloittamista. Yhdessä vastauksessa mainittiin, että mikäli riittävän 
tuen tarjoaminen jää epäselväksi, opiskelijalla on mahdollisuus tulla kokeiluun vielä uudes-
taan: ”Näin haluamme varmistaa, että pystymme tarjoamaan juuri kyseisen opiskelijan tarvitse-
maa tukea.” Oikean koulutuspalvelun löytämisen ohjausta painotettiin eräässä vastauksessa, 
jolloin vaihtoehtoina tarjottiin 10-luokkaa, ammattistarttia ja ammatillista erityisoppilaitos-
ta. Lisäksi mainittiin seuranta kokonaan yhteishaun ulkopuolelle jäävien osalta.

Erityisopiskelijoille laaditaan aina henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suun-
nitelma (HOJKS). HOJKSiin tarvittavaa ennakkotietoa kerätään erilaisin menetelmin 
ennen opintojen alkua ja opiskelijavalintaa tehtäessä. Opiskelijoiden tuen ja ohjauksen 
tarvetta arvioidaan valinta- tai aloitushaastatteluissa. Yhteistyö lähettävän oppilaitoksen ja 
muiden lähettävien tai hoitavien tahojen kanssa on yleistä ja lähettävän oppilaitoksen tieto-
ja hyödynnetään tuen tarpeen määrittelemisessä. Opiskelijoiden vanhemmat ovat mukana 
jo haastatteluissa tai tutustumassa oppilaitoksiin. Yhden vastauksen mukaan vanhempiin 
ja/tai hoitavaan tahoon ollaan yhteydessä vasta opintojen alussa ja toisessa oppilaitoksessa 
vanhempiin kerrotaan otettavan yhteyttä kyselyn avulla. Opiskelijan oppimisvalmiuksia 
kartoitetaan yhdessä oppilaitoksessa ”Minustako opiskelija” -kurssilla. Lähtötasokartoituk-
set ja haastattelut ovat apuna määriteltäessä tuen tarpeet ja tarvittavat toimenpiteet. Yh-
dessä vastauksessa mainittiin neuvottelussa mukana olevan yleensä kunnan sosiaalitoimi, 
jonka kanssa keskustellaan myös mm. avustajan tarpeesta. Joissain vastauksissa on tuotu 
esiin esimerkiksi opiskelijoiden opintososiaalisten etujen selvittäminen ja koulukuljetuksen 
järjestäminen. 

Opintojen aloituksen osalta tuli vähemmän kuvailua. Ryhmäyttäminen opintojen alussa 
mainittiin kolmessa vastauksessa. Ryhmänohjaaja ja koulunkäyntiavustaja (N 8) työsken-
televät yleisesti työparina. ”Ryhmänohjaajan ja koulunkäyntiavustajan tuki” oli myös ainoa 
maininta tuesta ja ohjauksesta yhdellä vastaajalla. Vastauksissa mainittiin opiskelijoiden 
tukena erityisopettajan lisäksi laaja-alainen erityisopettaja, ammattiohjaaja, vastuukoulut-
taja ja valmentaja, erityisohjaajat, opiskelijakuraattori, oppilaitoksen terveydenhuolto (ter-
veydenhoitaja, lääkäri, psykologi), mahdolliset opiskelijan hoitosuhteeseen liittyvät tahot, 
opinto-ohjaus, psykososiaalisen tuen palvelut, toimintaterapeutti, verkostoyhteistyö hoito- 
ja kuntoutustahojen kanssa,  terveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja, sielunhoito- ja 
yhteisöpalvelut sekä yhteistyö läheisten kanssa. Selvityksestä ei saada tarkempaa tietoa hen-
kilöstön resursseista ja jakautumisesta opiskelijamäärään nähden.

Ohjaus ja tuki opintojen aikana

HOJKSissa suunnitellaan tarvittavat tukitoimet ja se, miten niiden toteutumista seurataan. 
Valmentavan koulutuksen opetus on kokonaisuudessaan ohjausta ammatillisen koulutuk-
sen valmiuksien vahvistamiseksi ja arkielämän taitojen lisäämiseksi, mikä tuodaan useassa 
vastauksessa esiin elämänhallinnan ja vapaa-ajan tuen kuvauksena. Vastauksissa korostuu 
luonnollisesti myös ura- tai jatko-opintojen suunnittelu. Useassa vastauksessa tuli myös 
esiin, että opiskelijoilla on käytettävissä samat tukitoimet kuin tutkintoon johtavan kou-



88

lutuksen opiskelijoille. Yksi vastaaja kuvasi opiskelijoiden saavan oppilaitoksen tukitiimin 
palveluita, joka toteuttaa monia erilaisia ryhmämuotoisia tukitoimia opiskelijoille, jotka 
ovat tuen ja ohjauksen tarpeessa. Tukitiimiin kuuluu psykologit, urasuunnittelijat, kuraat-
torit, sosiaalikuraattori ja opiskelija-asioiden koordinaattori. 

”Kaikkia muillekin opiskelijoille tarjottavia tukitoimia käytetään. Ryhmässä on aina 
opettajan lisäksi ohjaaja ja monella opiskelijalla lisäksi henkilökohtainen avustaja. 
Ohjaus ja avustaminen on hyvin yksilöllistä ja lähtee opiskelijan tarpeista. Jokaisen 
opiskelijan HOJKSissa määritellään yksilölliset tavoitteet, opintoaika, opintojen toteu-
tus ja tukimuodot. Kuraattorin palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä.”

Opiskelijoiden tukena oleva henkilöstö ei poikkea opintojen alkuvaiheessa kuvatusta. Täy-
dennyksenä mainittiin työvalmentajan palvelut. Lisäksi verkostoyhteistyötä tuotiin enem-
män esille. Yhteistyötä opiskelijan ympärillä olevien muiden, oppilaitoksen ulkopuolisten 
verkostoyhteistyötahojen kanssa kerrotaan tehtävän runsaasti, kuten ”Palveluohjaus, verkos-
toyhteistyö hoito- ja kuntoutustahojen kanssa” 

Opiskelijahuoltoryhmän tuki tuotiin usein esiin yleisellä tasolla: 

”Oma opiskelijahuoltoryhmä, jolla säännölliset kokoukset 1 krt/kk. Näissä käydään 
läpi opiskelijan yksilölliset oppimispolut. Tapaamisissa voi olla mukana myös yksittäi-
sen opiskelijan moniammatillinen verkosto. Tämän pohjalta toteutetaan opiskelijan 
yksilöohjaus, esim. työhön- tai opintoihin valmentautumisjaksot ja elämänhallintaa 
tukevat toimet. Työvalmentajan yksilö- tai ryhmäohjaus läpi opintojen.

Annetuissa vastauksissa opiskelijaryhmissä on 10–13 opiskelijaa. Ryhmänohjaajan tunte-
mus jokaiseen opiskelijaan, henkilökunnan tuttuun ja jatkuvuus tuotiin myös esiin. Opin-
noissa tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä ja annetaan oman elämän 
hallinnan valmiuksia. Yksilöterapia mainittiin kahdessa vastauksessa. Opetusta kuvattiin 
myös toiminnalliseksi ja käytännönläheiseksi. Myös työpajat mainittiin työssäoppimisen 
paikkoina. Tuki jatko-opintojen suunnittelussa on vahvasti läsnä koko opintojen ajan. 
Opintojen aikana kuvattiin toteutettavan myös useita koulutuskokeiluita ja työelämään 
valmentautumista. Yhteistyötä voidaan tehdä opintojen aikana myös edelleen hoitavan ta-
hon kanssa. 

Ohjaus ja tuki opintojen päättövaiheessa ja opintojen päätyttyä

Opintojen päättövaiheessa tuen painopiste on jatko-ohjauksessa. Opetukseen liittyvät tu-
kitoimet eivät poikenneet suuresti edellisiin vaiheisiin verrattuna. Työssäoppimispaikkojen 
yksilöllistäminen mainittiin uutena tuen muotona yhdessä vastauksessa. Kokonaisvaltaises-
ta tuesta pyritään huolehtimaan siten, että opiskelijalla on esimerkiksi vastuukouluttajan 
ja valmentajan tuki jatkosuunnitelmalle, opinto-ohjausta ja psykososiaalisen tuen palvelut. 
Sidosryhminä mainittiin esimerkiksi työvoimahallinto, sosiaalitoimi, Kela ja työnantajata-
hot, työvoiman palvelukeskukset ja asuntolasäätiö. 

Opintojen päättövaiheessa esimerkiksi urasuunnittelijat ohjaavat henkilökohtaisesti eri-
tyistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja opiskelijoiden jatkosuunnitelma tehdään HOJKSin 
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tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena voi olla ammatillinen koulutus, työhön sijoittuminen 
tai esimerkiksi muuttaminen kotoa itsenäiseen asumiseen. Vastauksissa kuvattiin kuinka 
uuteen asumispaikkaan ollaan tiiviissä yhteydessä ja järjestetään asumiskokeiluja ja taitoja 
voidaan harjoitella esimerkiksi oppilaitoksen vuokraamassa asunnossa. Yhteistyökumppani-
na mainittiin myös asumispalvelusäätiö. Jatkopaikkaan järjestetään tiedonsiirtopalaverit ja 
mukana voivat olla opiskelijan huoltajat. Tai jos ammatillinen koulutus ei ole realistinen 
vaihtoehto, muita vaihtoehtoja etsitään esimerkiksi työvoimahallinnon kautta, kuten eri-
laisia työpajoja tai työhönvalmennuspaikkoja joko tuetuilla tai avoimilla työmarkkinoilla. 
Jatkosijoittumispaikkoihin voidaan ottaa yhteyttä kuntoutusverkoston kanssa yhteistyössä. 
Valmentavan ja valmistavan koulutuksen jatkaminen kahden vuoden opintoihin mainittiin 
yhdessä oppilaitoksessa. Oppilaitoksissa tehdään koulutuksiin tutustumista ja koulutusko-
keiluja yleisissä ammattioppilaitoksissa tai erityisammattioppilaitoksissa.

Suppeimmissa vastauksissa tuotiin esiin vain ohjaus jatko-opintoihin tai esimerkiksi tuetun 
työn mahdollisuuksien tai muun jatkosijoittumisen selvittäminen. Mahdollisuus omaan 
työvalmentajan tai sosiaaliohjaajan tapaamiseen sekä ohjaus TE-toimistoon tuotiin esiin 
yhdessä vastauksessa ainoina tuen muotoina.

Saattaen vaihto ja opintojen jatkosijoittumisen seuranta tuotiin esiin joissain vastauksissa. 
Esimerkiksi: ”Erityisoppilaitokseen hakeutuvien verkostopalaveri on sen jälkeen, kun opiskelija 
on saanut tiedon opiskelupaikasta”. Yhdessä oppilaitoksessa suurin osa opiskelijoista pääsee 
oman oppilaitoksen ammatillisiin opintoihin, joten opettaja pystyy seuraamaan opinto-
jen edistymistä seuraavan kolmen vuoden ajan. Myös jälkiohjaus tarvittaessa ja tutkinnon 
täydentämismahdollisuuden järjestäminen mainittiin. Jatko-ohjauksen lisäksi selvitetään 
sosiaaliset etuudet opintojen jälkeen, sovitaan verkostotapaamisia ja tehdään yhteistyötä 
kotikuntien kanssa. Yksi koulutuksen järjestäjä mainitsi kaikille lähtijöille jatkosijoittumis-
takuun, johon kuuluu koulutus- tai työpaikka edellytysten mukaan, turvallinen asuminen 
toiveiden tai tarjonnan mukaan ja mielekäs vapaa-aika. Vain yhdessä oppilaitoksessa tuotiin 
esiin henkilökohtaisen suunnitelman arviointi.

”Päättövaiheessa tuetaan ja vahvistetaan valittua jatkopolkua esim. pidennetyllä ko-
keilulla, jotta opiskelija oppii tuntemaan tulevan paikan paremmin.” 

”Valmistavan koulutuksen aikana tutustumiset työelämäjaksoilla mahdollisiin tule-
viin koulutuspaikkoihin, avustaja usein mukana tutustumisessa. Jatko-opintopaikat 
valitaan avustetusti yhteistyössä opinto-ohjaajan ja huoltajan kanssa. Valmentavaa ja 
valmistavaa koulutusta voidaan jatkaa vuodesta kahden vuoden opintoihin opiske-
luvalmiuksien parantamisiksi. Työvoiman palvelukeskuksen ja työpajojen kanssa teh-
dään yhteistyötä opintojen päättövaiheessa.”

Huom! www.valmentava.fi sivustolle on kerätty ammatillisissa erityisoppilaitoksissa käytös-
sä olevia tai kehiteltyjä menetelmiä, hyviä käytäntöjä ja materiaaleja valmentavan ja kun-
touttavan koulutuksen järjestämisen tueksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
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10  Kehittämistoimet

Kyselyssä haluttiin kartoittaa koulutuksen järjestäjien kehittämistoimintaa. Oppilaitoksilta 
kysyttiin, onko heillä ollut käynnissä viime vuosina erityisiä opiskelijoiden ohjausta ja tukea 
kehittäviä toimia tai kehittämishankkeita, joiden keskeisiä tuloksia tai hyviä käytäntöjä voi-
si levittää selvityksen kautta. Kohtaan saatiin 56 vastausta, joista neljä ruotsinkielisiltä kou-
lutuksen järjestäjiltä. Viidessä vastauksessa kerrottiin, ettei hankkeita ole ja kaksi toi esille, 
että kehittämistoimia on oppilaitostasolla, mutta kehittämistyötä ei kuvailtu tarkemmin. 
Näin ollen puolet vastaajista toi esiin yhden tai useampia kehittämisnäkökulmia tai -hank-
keita. Vastaajat ovat toisaalta myös selvityksen muissa osissa maininneet runsaasti kehit-
tämishankkeita. Tässä selvityksessä kehittämishankkeista on liitetty maininnat selvityksen 
eri osioihin omiin konteksteihinsa. Selvityksen vastauksissa tuotiin esiin myös vanhempia 
erityisopetuksen kehittämishankkeita, joista on koettu olleen hyötyä pidemmällä aikajän-
teellä. 

Mainitut erillisrahoituksella toteutetut kehittämishankkeet olivat pääosin ESR-rahoitteisia. 
Myös OPH:n myöntämissä valtionavustushankkeissa on kehitetty ammatillista erityisope-
tusta, työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjausta ja tukea, ja toteutettu laa-
jennettua työssäoppimista. Näistä hankkeista ei kuitenkaan tässä yhteydessä tuotu erityisiä 
tuotoksia tai tuloksia esille. Suuressa osassa vastauksista ei ole viitattu rahoituslähteeseen ja 
osassa tuotiin esiin, että toimintaa on kehitetty omalla rahoituksella tai ”samalla kuin mui-
takin käytänteitä”. Ilman ulkopuolista hankerahoitusta on kehitetty esimerkiksi varhaisen 
tuen mallia, erityisopetuksen käsikirjaa, läksypajaa ja sähköistä HOPSia. 

Erityisesti (erityis)opetuksen tavoitteellista koordinointia on kehitetty suomen- ja ruotsin-
kielisen koulutuksen osalta. Oppilaitoksissa tehdään opinto-ohjauksen suunnitelmia, laa-
ditaan opiskelijan ohjaus- ja hyvinvointisuunnitelmia ja kehitetään opiskelijahuoltoryhmän 
toimintaa, esimerkiksi toimintaohjeiden tarkentamista ja opiskelijahuollon suunnitelmia. 
Reaaliaikaiseen opintojen seurantaan on kehitetty sähköisiä menetelmiä osana oppilaitok-
sen normaalia kehittämistoimintaa. Vertaisarviointikäytännöt myös muiden oppilaitosten 
kesken mainittiin. Oppilaitoksissa tapahtuvaa laatutyötä kuvattiin tarkemmin vain yhdessä 
ruotsinkielisen koulutuksen järjestäjän vastauksessa: 

”Utveckling av studiehandledning i form av för det skolvisa läroplansförverkligandet 
skräddarsytt egenlärarsystem. Uppbyggandet av rutinbeskrivningar och prosesser för 
specialundervisningen utgående från kvalitetssystemet ISO 9001.  Av UBS finansierat 
projekt PSP/IP innefattande även utveckling av Primus och Wilma som tekniska hjälp-
medel i handledningen, Utveckling av starttester. PSP/IP, som har som mål att utveckla 
den personliga studieplanen och den individuella planen. Fronterrummet för special-
pedagogisk handledning för lärarna. Hela läroanstaltens organisering med koordinator 
för specialundervisning samt enhetsvisa handledande speciallärare.”

Henkilöstön lisäresursointia tuotiin myös esiin: yksi vastaaja mainitsi kehittämistoimiksi 
kahden ammatillisen opettajan kouluttautumista opinto-ohjaajiksi sekä kuraattorin palk-
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kaamisen. Toisessa oppilaitoksessa on esimerkiksi palkattu erityisopetuksen päätoiminen 
laaja-alainen erityisopettaja ja opiskelijahuoltoa on vahvistettu usean yksityisen koulutuk-
senjärjestäjän yhteisellä kuraattorilla. Jaettujen resurssien toimintamallien kehittäminen 
nousi toisessakin oppilaitoksessa, jossa toimi kiertävä erityisopettaja teknisille aloille. Myös 
koko henkilökunnan koulutetus ”erityisyyden tyypillisimpiin syihin ja erityisopiskelijan koh-
taamiseen” erityisoppilaitoksen toimesta nostettiin esiin kehittämistoimien yhteydessä. 

Alueellista kehittämistyötä erityisopetuksen koordinoimiseksi tehdään muun muassa Pir-
kanmaalla ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus -hankkeessa. Turun seudulla 
maakunnallisen MAST-hankkeen yhtenä toimenpiteenä on ollut kehittää oman oppilai-
toksen erityisopetusta, mutta keskiössä on ollut myös yhteistyön kehittäminen nuorten 
työpajojen kanssa. Hankkeessa on luotu malli, jonka puitteissa tukea tarvitsevat opiskelijat 
voivat suorittaa ammatillisia opintojaan työvaltaisesti ja tuetusti työpajalla. Tuotteena on 
syntynyt mm. opetuksen ja ohjauksen tueksi erityisopetuksen käsikirja, opas opetus- ja 
ohjaushenkilöstölle muiden toimijoiden ja organisaatioiden (esim. KELA, sosiaalitoimi) 
tarjoamasta tuesta opiskelijoille heidän opintojensa aikana. Satakunnan lukikeskus -hank-
keessa kehitetään ja tuotteistetaan uusia keinoja oppimisvaikeuksista kärsivien asiakkaan 
kohtaamiseen, opettamiseen, kouluttamiseen ja palveluihin ohjaamiseen. Lukikeskus pal-
velee oppimisvaikeuksisia henkilöitä testauksen, kuntoutuksen ja koulutuksen avulla.

Psyykkistä tukea tarvitseville opiskelijoille on Mielen hyvinvointi -hankkeessa kehitetty 
ryhmänohjaustoimintaa ja varhaisen tuen mallia. Mielenterveyden ongelmista kärsiville 
opiskelijoille suunnatun avokuntoutusmallin kehittäminen on keskiössä Oppimisen yh-
teispeli -hankkeessa. Oulun seudun ammattiopistossa toteutettavan osaprojektin tavoittee-
na on lisätä opetushenkilökunnan pedagogisia valmiuksia järjestellä ja mukauttaa opetusta 
mielenterveysongelmaisille opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tsemppari-hankkeen myötä 
tarjotaan erityisesti mielenterveyteen liittyviin ongelmiin kohdistuvaa apua esimerkiksi 
psykiatrisen sairaanhoitajan avulla. Armi-hankkeessa arkiohjaaja paneutuu opiskelijoiden 
sosiaalisiin ongelmiin (ks. hankkeista lisää luku 3.3). 

Kehittämiskohteena ovat myös nuorten opintojen aloittamiseen tai jatkamiseen, työllisty-
miseen sekä muuhun elämänhallintaan tähtäävät toimet. Etsivän nuorisotyön yhteistyötä 
on kehitetty oppilaitoksen arjessa ja myös vaihtoehtoinen malli nostettiin esiin: Painettu 
yhteistyöväline, ”navigaattori”, kulkee opiskelijan mukana eri toimijoiden kanssa asioides-
saan. Yhdessä oppilaitoksessa kerrottiin sovellettavan Työterveyslaitoksen kehittämää Kohti 
työelämää -menetelmää ja Koulutuksesta työhön -menetelmää31. Molempien menetelmien 
työkirjasta on kehitteillä erityisryhmien ja maahanmuuttajaryhmien tarpeisiin selkokieli-
versio. 

Opiskelijatoimintaa on kehitetty omarahoitteisesti esimerkiksi Oulun seudun ammat-
tiopiston Tolokku-hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni 
kuuluviin päätöksenteossa, osallistaa opiskelijoita opiskelijakuntatoimintansa ja oppimis-

31 Kohti työelämää -ryhmämenetelmä on ohjauksellinen työkalu ammatinvalinnan tueksi. Koulutuk-
sesta työhön on ohjauksellinen työkalu työelämävalmennuksen ja työnhaun tueksi.
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ympäristönsä kehittämiseen sekä luoda OSAO:n yhteistä opiskelijatoimintakulttuuria. Tu-
tortoimintaa puolestaan kehitetään Kompetensnyckeln-hankkeessa. 

Vastauksissa tuotiin esiin ammattipajatoiminnan ja esimerkiksi oppimisstudiotoiminnan 
kehittämistyö, joka on yhden vastaajan mukaan mahdollistanut luontevasti työssäoppimi-
sen henkilökohtaistamisen ja yksilöllisen ohjauksen, uraohjauksen ja kadonneen motivaa-
tion etsimisen tahona. Vastaavantyyppinen ”oppisoppi” -idea esiteltiin toisessa vastauksessa 
pedagogisena ratkaisuna ja emotionaalisen tuen mahdollistajana. Erillisen rästipajatoimin-
nan kehittäminen tuotiin esiin Peimarin koulutuskuntayhtymässä, jossa taas on kaikille 
avoin nonstop-ohjausaamupäivä, ja Jees!-klubi kokoontuu joka toinen maanantai eri toimi-
pisteissä. ”Klubilla voi tehdä rästiin jääneitä tehtäviä, tenttejä, lopputöitä tai tulla kertaamaan 
asioita opettajien antamien materiaalien avulla. Vetäjänä toimii opinto-ohjaaja.”

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on kehitetty monipuolisesti useassa hankkeessa; näissä 
kehittämisen kohteina oli työvaltaiset opetusmenetelmät. Myös työvaltaisen pienryhmä-
toiminnan toteuttaminen nousi esiin, sekä työvalmentajan tuki työssäoppimisessa ja työl-
listymisessä tai koulukäyntiavustajan antama tuki työssäoppimisjakson aikana. Oulun seu-
dun ammattiopistossa on opettajien valmiuksia kehitetty työelämädiplomin avulla, jonka 
suorittavat kaikki ammattiaineiden opettajat. Diplomin yhtenä osana on ”erityisopiskelijat 
näytöissä”, erilaiset oppipajakäytänteet sekä ammatillisissa aineissa että ammattitaitoa täy-
dentävien tutkinnon osien -aineissa. 

Useissa hankkeissa on kehitetty työelämäyhteistyötä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista, 
kuten monimuotoisia opintopolkuja, T1-materiaalia sekä mukautettujen kriteereiden laa-
timista ammatillisiin opintoihin. Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen tuotiin esiin 
TOPIAS-hankkeessa ja mm. Tokka-hankkeessa. Lisäksi LAAKERI – työelämäyhteistyö 
sujuvaksi Varsinais-Suomessa -hankkeessa on toteutettu erityistä tukea tarvitsevien opiske-
lijoiden työpaikkaohjaajakoulutusta, vaikka hankkeen pääpaino on alueellisen työssäoppi-
misen palvelupisteen rakentaminen tuotteineen. (Ks. kuvaukset luku 4.3). Eri hankkeissa 
toteutettuja työpaikkaohjaajien koulutuksen sekä työssäoppimisen toimintamalleista ja 
materiaaleja on koottu myös Educa-Instituutti Oy:n toteuttamassa Koonta2-hankkeessa32. 
Toiminnallisia opetusmenetelmiä on kehitetty mm. Nitoja-hankkeessa, jossa muita kes-
keisiä painopisteitä on ollut perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtymisen te-
hostaminen, opintojen keskeyttämisten vähentäminen, opintojen kautta työelämään siir-
tymisen edistäminen, oppilaitosten henkilöstön tietotaidon lisääminen sekä verkostotyön 
kehittäminen. Joustavasti työelämään -projektissa on kehitetty nykyistä ohjausjärjestelmää 
mm. oppimaan oppimistaitojen, työnhakuvalmennuksen, vertaisohjaajakoulutuksen sekä 
laajennetun työssäoppimisen kehittämisen saralla. Kuten aikaisemmin todettiin, kehittä-
mishankkeita on tuotu esiin selvityksen eri osioissa. 

32 Ks. http://www.educa-instituutti.fi/KOONTA2008-2012/ - > aikaisemmat julkaisut.
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11  Yhteenvetoa ja pohdintaa 

Selvityksen taustaa

Selvitys liittyy Ammatillinen erityisopetus – selvitys, kehitys ja levitys -hankkeeseen, joka 
on toteutettu Opetushallituksen myöntämällä valtionavustusrahoituksella. Hanke koostuu 
kolmesta osa-alueesta: koulutuksen järjestäjille suunnatusta kyselystä, opetussuunnitelma-
analyysistä sekä ”onnistunut opetus” -opetusmenetelmäkartoituksesta. Tässä luvussa esi-
tellään sähköisen kyselyn keskeiset tulokset ja johtopäätökset ja tuodaan esiin hankkeen 
työryhmän kehittämisehdotukset. Sähköisen kyselyn tuloksia peilataan Kaija Miettisen to-
teuttaman opetussuunnitelma-analyysin tuloksiin33. 

Sähköisellä kyselyllä kartoitettiin kaikille opiskelijoille tarjottua tukea ja ohjausta opintojen 
eri vaiheissa sekä erikseen erityisopetusta saavien opiskelijoiden työssäoppimiseen ja am-
mattiosaamisen näyttöihin tarjottua tukea. Lisäksi kartoitettiin tutkintotavoitteisen koulu-
tuksen siirtymiin, läpäisyyn ja sen seurantaan liittyviä käytäntöjä sekä erityisopetuksen tar-
peen tunnistamisen ja perusteen määrittelemisen menetelmiä. Selvityksessä haluttiin myös 
kuulla näkemyksiä opettajuuden kehittämisestä; millaista erityispedagogista osaamista tu-
lisi kaikilla opettajilla olla sekä millaista erityisopettajuutta tarvitaan tulevaisuudessa. Tässä 
luvussa ovat mukana myös yhteenvedot selvityksen erillisosioista eli erityisopetusta saavien 
opiskelijoiden oppisopimuskoulutuksesta ja vammaisten opiskelijoiden valmentavasta ja 
kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Selvityksessä on käytetty vaihdellen strukturoi-
tuja ja avokysymyksiä, joista on tehty analyysit aineiston sisällöllisen luokittelujen kautta.

Sähköinen kysely suunnattiin yleisille ammatillisille oppilaitoksille, joten ammatilliset eri-
tyis- ja erikoisoppilaitokset eivät kuulu kohderyhmään. Lisäksi kyselyn ulkopuolelle jätet-
tiin koulutuksen järjestäjät, joilla ei ollut erityisopetusta saavia opiskelijoita lukuvuonna 
2010–2011. Kohderyhmään kuuluvilta 80 koulutuksen järjestäjältä palautui vastaukset 
62:lta. Vastausprosentti oli vastanneisiin koulutuksen järjestäjiin suhteutettuna 78. Eri-
tyisopetuksen järjestämisen suunnitelman toteutuksessa käytännöt vaihtelevat usein op-
pilaitos- tai toimipistekohtaisesti. Siksi kysely suunnattiin koulutuksen järjestäjille, joita 
pyydettiin välittämään kysely oppilaitoksiin vastattavaksi. Vastuksia saatiin yhteensä 95, eli 
kymmeneltä koulutuksen järjestäjältä saatiin enemmän kuin yksi vastaus. Suomenkielistä 
koulutusta edustaa 87 vastausta ja ruotsinkielistä kahdeksan vastausta. Yhdeltä koulutuksen 
järjestäjältä saatiin vastaukset sekä suomen- että ruotsinkielisen koulutuksen osalta. Oppi-
sopimuskoulutusta koskeviin kysymyksiin vastasivat vain oppilaitokset, joilla on kokemus-
ta oppisopimusopiskelijoista, joiden opetus annetaan erityisopetuksena. Kohtaan saatiin 12 
vastausta. Vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen 
kysymyksiin vastasi 24 koulutuksen järjestäjää, mikä on 71 % vammaisten opiskelijoiden 
valmentavan ja kuntouttavan opetuksen järjestäjistä, joilla ei ole erityisopetuksen erityis-
tehtävää.

33 Miettinen 2011, julkaisematon. Opetussuunnitelma-analyysi julkaistaan verkkojulkaisuna keväällä 
2012 Bovallius-ammattiopiston toimesta.
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Miettisen toteuttaman opetussuunnitelma-analyysin aineistoa varten valittiin 49 erikokois-
ta erityisopetusta antavaa yleistä ammatillisen koulutuksen järjestäjää tasaisesti eri puolil-
ta Suomea. Selvityksessä mukana olevien koulutuksen järjestäjien oppilaitosten opiskeli-
jamäärät vaihtelivat 157–6021 välillä laskentapäivän 20.9.2010 perusteella. Koulutuksen 
järjestäjiä pyydettiin toimittamaan keväällä 2011 opetussuunnitelman yhteinen osa, eri-
tyisopetuksen suunnitelma sekä muuta ammatillisen erityisopetuksen järjestämiseen liit-
tyvää materiaalia. Materiaalin toimitti 36 koulutuksen järjestäjää eli 73,5 prosenttia niistä 
koulutuksen järjestäjistä, joilta materiaali pyydettiin. Selvitykseen valituissa oppilaitoksissa 
opiskeli yhteensä 105 580 opiskelijaa ja materiaalin lähettäneissä opiskeli yhteensä 74 558 
opiskelijaa, joten vastaukset edustivat 70,6 %:sti otantaan valittua joukkoa. 

Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen

Opiskelijoille tarjolla olevaa ohjausta ja tukea tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kartoi-
tettiin pääosin strukturoiduilla kysymyksillä. Tässä yhteenvetoluvussa arviot ohjauksen ja 
tuen muodoista esitellään pääosin eri asiakokonaisuuksiin liittyvissä yhteyksissä. Yleises-
ti voidaan todeta, että opintojen alkuvaiheessa tukitoimia toteutetaan varsin hyvin: lähes 
kaikki vastanneet toteuttavat ryhmäyttämistä opintojen alkuvaiheessa ja toiminta jatkuu 
opintojen aikana puolella vastanneista. Samoin oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen 
on painottunut opintojen alkuvaiheeseen. Neuvontaa ja tukea arkielämän hallintaan on 
vastausten perusteella käytössä laajalti eri opintojen vaiheissa, painottuen kuitenkin opin-
tojen alku- ja keskivaiheille. Jopa 75 % vastanneista on arvioinut arkielämän hallinnan 
tukemisen toimivan joko hyvin tai erittäin hyvin. Neuvontaa ja ohjausta koulutussuunnit-
telussa annetaan tasaisesti opintojen eri vaiheissa 88 %:lla vastanneista. Erilaiset opiskelijan 
vapaa-ajan, elämänhallinnan ja sosiaalisen kasvun tuen muodot korostuivat myös muualla 
selvityksessä, kuten keskeyttämisen ehkäisyä koskevassa osiossa. Kyselyn avulla kootussa ai-
neistossa on esitetty monipuolisesti pedagogisia menetelmiä opiskelijoiden opintopolkujen 
tukemiseksi. Kuitenkin vastaajien oman arvioin mukaan kaikille opiskelijoille suunnatuista 
tuen ja ohjauksen keinoista heikoimmin toteutuvat samanaikaisopetus, tavoitteiden yksi-
löllistäminen, yksilölliset oppimismenetelmät ja yksilöllinen materiaali. Arviot tuen toteu-
tumisesta vaihtelevat luonnollisesti koulutuksen järjestäjittäin.

Oppilaitoksissa on kehitetty erilaisia tuen ja ohjauksen tukitoimia erityisesti Euroopan so-
siaalirahaston ja Opetushallituksen jakaman valtionavustuksen rahoituksella ja omarahoit-
teisesti valtionosuuksilla. Opiskelijoille tarjotun tuen ja ohjauksen hyvin toimiviksi arvioi-
dut ja laajalti käytössä olevat toiminnot ovatkin pitkälti sellaisia, joihin Opetushallitus ja 
opetus- ja kulttuuriministeriö ovat suunnanneet rahoitusta, kuten opintojen ohjaus, työs-
säoppimisen tuki ja tuki ammattiosaamisen näyttöjen suorittamiseen. Miettisen mukaan 
erityisopetuksen organisoimisessa ja esimerkiksi joustavien pienryhmärakenteiden kehittä-
misessä on hankkeilla ollut erittäin suuri rooli (Miettinen 2011). Vastaajat arvioivat kaikille 
opiskelijoille tarjottujen tukipalveluiden riittävyyttä opiskelijoiden tarpeisiin nähden myös 
kokonaisuutena. Kohtalaisina tai riittävinä palveluita piti 86 % vastaajista, vähäisiksi tai 
riittämättömiksi tukipalvelut arvio 14 %. 

Sähköisen kyselyn aineiston perusteella kokoaikaisia erityisopetuksen opetusryhmiä on hy-
vin vaihtelevasti: yli puolella vastanneista pysyviä erityisopetuksen opetusryhmiä ei ollut 
lainkaan. Muut vastaukset vaihtelivat yhdestä prosentista jopa 73 prosenttiin. Tilapäisiä 
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pienryhmiä on käytössä 82 %:lla ja osa-aikaisia pienryhmiä on käytössä yli puolella vastan-
neista. Erityisiä rästi-, tuki- tai vastaavia pajoja on käytössä yli 80 %:lla vastanneista. Kaikki 
pienryhmärakenteet on koettu varsin toimiviksi. Pysyvistä pienryhmistä ollaan selkeästi 
luopumassa ja oppimisen tukeminen tapahtuu oppisoppien yms. kautta, mikä konkretisoi 
Miettisen mukaan sitä, että integraatiokehitys on vahvistunut (Miettinen 2011). 

Miettisen toteuttaman opetussuunnitelma-analyysin aineistossa tutkinto- tai koulutusala-
kohtaisia pysyviä pienryhmiä mainittiin vain muutamalla koulutuksen järjestäjällä. Pien-
ryhmän käsite on hyvin monimuotoinen. Sillä voidaan tarkoittaa joustavasti rakennettuja ja 
ajallisesti rajattuja opiskeluryhmiä esimerkiksi ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien 
aineissa tai työsaleilla. Toisaalla pienryhmillä tarkoitettiin myös ns. rästipajoja tai oppimis-
studioita, jotka mainittiin lähes kaikissa opetussuunnitelmissa. Suunta näyttää olevan, että 
opetusta eriytetään oikeasti opiskelijoiden tarpeiden ja edellytysten mukaisesti, ja opettajilla 
on joustavuutta erilaisiin opetuksellisiin ratkaisuihin. (Miettinen 2011.) 

Yksilöllisten opintopolkujen ja työelämäpainotteisuuden nähdään tukevan valmistumista 
ja sijoittumista työelämään sekä antavan kattavan käsityksen alan eri tehtävistä. Sähköi-
sen selvityksen aineistossa mukana olevissa oppilaitoksissa työvaltaista opiskelua sovel-
letaan kaikille opiskelijoille jopa 78 %:lla vastanneista. Noin puolet vastaajista kokee sen 
onnistuneena tuen muotona, mutta kuitenkin runsas kymmenesosa on arvioinut sen toimi-
van heikosti. Työvaltainen opiskelu näyttäytyy myös opetussuunnitelmissa hyvin vahvana 
erityisopetuksen keinona ja oppilaitokset ovat löytäneet yhteistyökumppaneikseen myös 
työpajakentän, jonka kanssa tehdään yhteistyötä erityisen haastavien opiskelijoiden kanssa 
(Miettinen 2011). 

Sähköisen kyselyn vastaajista 76 prosenttia on soveltanut laajennettua työssäoppimista tai 
muita työvaltaisen opetuksen muotoja erityisesti erityisopetusta saaville opiskelijoille. Useis-
sa oppilaitoksissa oli useampia eri työvaltaisen oppimisen muotoja ja esimerkiksi yksilölliset 
työssäoppimisajat tuotiin eri muodoissa esiin neljänneksellä vastaajista. Vastaajat arvioivat 
myös erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarjotun työssäoppimisen tuen toimivuutta. 
Noin 56 % koki tarjotun tuen toimivan hyvin, joka kymmenes arvoi tuen toimivan heikos-
ti. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että työpaikkaohjaajat on koulutet-
tu ohjauksen antamiseen. Yli kolmanneksella ei kuitenkaan ole koskaan käytössä kirjallista 
erityisopetuksen ohjausmateriaalia työpaikoille.

Myös ammattiosaamisen näyttöihin liittyvät tukitoimet ovat osa yleistä ohjausta. Kyselyssä 
kartoitettiin erikseen erityisopetusta saaville opiskelijoille tarjottuja erityisjärjestelyjä. Lähes-
tulkoon kaikki vastaajat ilmoittivat tarjoavansa tukea näyttöön valmentautumisessa joskus tai 
usein. Vastanneista 87 % tarjoaa tuen näytön suoritukseen edes joskus, esimerkiksi tukihenki-
löstön avulla tai lisäämällä ohjausta. Kuitenkin jopa 13 % on ilmoittanut, ettei tukea näytön 
suoritukseen tarjota lainkaan. Aikataulun joustoja näytön suorittamisessa hyödynnetään yhtä 
vastaajaa lukuun ottamatta edes joskus. Noin 70 % vastaajista mukauttaa ammattiosaamisen 
näytön ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita. Noin kolmannes vastaajista ei hyödynnä lain-
kaan näytön sanallista arviointia. Melkein puolet on vastannut antavansa arvioinnin sanallise-
na ja numeerisena edes ”joskus” ja noin 40 % on valinnut ”usein”-vaihtoehdon. Käytännössä 
arviointiin liittyvä terminologia on kuitenkin saattanut aiheuttaa epäselvyyttä. 
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Kyselyssä selvitettiin koulutuksen järjestäjien varautumista tutkinnon osien suorittami-
seen erityisopetuksen osalta. Vastanneista vain noin 30 % on varautunut erityisopetuksen 
osalta tutkinnon osien suorittamisen järjestämiseen. Vastausten perusteella oppilaitoksissa 
on erityisesti varauduttu mukautettujen tavoitteiden suorittamiseen ammatillisissa aineis-
sa ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osissa tai varautuminen tarkoittaa esimerkiksi 
oppimisympäristön vaihtoa kesken jakson. Sen sijaan opiskelijoiden yksilöllisiä polkuja ja 
yhteistyötä sidosryhmien kanssa kuvataan vastauksissa hyvin yleisellä tasolla ja konkreet-
tisista toteutusmalleista tuli vain vähän mainintoja. Tutkinnon suorittaminen osissa edel-
lyttää koulutuksen järjestäjiltä entistä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa dokumentointia 
yksittäisten opiskelijoiden opintojen etenemisestä ja suunnitelmista. Ongelmana tutkinnon 
suorittamisessa osissa on koulutuksen järjestäjien varautumisen lisäksi Kansaneläkelaitok-
sen tukikäytäntö, jonka mukaan vain koko tutkinnon opiskelua tuetaan. Siten hallinnolli-
nen ohjaus ja tulosrahoituksen paineet ohjaavat valmistumaan, vaikka samaan aikaan kan-
nustetaan opiskelijoiden joustavien opintopolkujen hyödyntämiseen. 

Opetussuunnitelma-analyysin aineistossa tutkinnon osien suorittamisen mahdollisuuden 
on maininnut kahdeksan (22 %) koulutuksen järjestäjää. Tutkinnon osien suorittamiseen 
lähdetään, jos se on opiskelijan opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kan-
nalta tarkoituksenmukaista. Tavoitteena on tällöin suunnattu tai kapea-alainen ammattipä-
tevyys. Usein tutkinnon osat suoritetaan työvaltaisesti ja mahdollisen työnantajan kanssa 
laaditaan suunnitelma opintojen suorittamisesta. Myös opintojen ja työelämän vuorottelu 
on mahdollista. Tutkinnon osien suorittamisen mahdollisuutta käytetään myös silloin, kun 
opiskelija on keskeyttämässä opintoja ja tavoitteena on antaa todistus suoritetuista opin-
noista. Tutkinnon loppuunsaattaminen on tällöin mahdollista esimerkiksi oppisopimuk-
sena. (Miettinen 2011.) Kyselyaineistossa varautuminen tutkinnon osien suorittamiseen 
osissa ilmenee konkreettisesti lähinnä psyykkistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdol-
lisuuteen jatkaa hoitosuhdettaan, tai opiskelija voi tietyn tutkinnon osan suoritettuaan olla 
töissä tai tarvittaessa kuntoutua, jos haasteena ovat terveydelliset tai sosiaaliset seikat.

Selvityksen mukaan tutkinnon osien suorittamisen suunnittelu edellyttää vielä kehittämis-
tä. Myös eri hallinnonalojen käytännöt tulisi yhtenäistää. Uudessa koulutuksen ja tutki-
muksen kehittämissuunnitelmassa 2011–2016 todetaankin, että ammatillisten tutkintojen 
joustavuutta lisätään siten, että yksilölliset valinnat ja tutkintojen suorittaminen myös osa 
kerrallaan on mahdollista silloin kun se on työelämän ja yksilön tarpeiden kannalta tarkoi-
tuksenmukaista (Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016, s. 24). 

Kyselyssä selvitettiin koulutuksen järjestäjien keinoja erityisopetusta saavien opiskelijoi-
den keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetuk-
sessa olevien opiskelijoiden keskeyttäminen on Tilastokeskuksen mukaan korkeampi kuin 
muiden opiskelijoiden. Tilastosta ei kuitenkaan ole mahdollista eritellä, onko erityinen tuki 
annettu opiskelijalle pienryhmässä vai ei. Kyselyyn vastanneista 35 % näkee erityisopetusta 
saavien opiskelijoiden keskeyttämisen eroavan muista opiskelijoista. Erityisopetusta saavien 
opiskelijoiden opintojen keskeyttämistä pyritään selvitykseen vastanneissa oppilaitoksissa 
ehkäisemään mm. hyödyntämällä nivelvaiheen tiedonsiirrosta saatavia tietoja erityisope-
tuksen tuen tarpeen määrittelemisessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Keskeyttä-
mistä ehkäistään myös kiinnittämällä huomiota vapaa-ajan ja elämänhallinnan ohjaukseen 
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sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisen keinoin. Keskeyttämisen ehkäisyä koskevis-
sa vastauksissa korostuvat opiskelijahuollolliset tukitoimet ja moniammatillinen yhteistyö. 
Keskeyttämistä ehkäistään myös erityisillä opetusjärjestelyillä sekä tarjoamalla yksilöllisiä 
opiskelupolkuja opiskelijan niitä tarvitessa, kuten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon 
osien integroimista ammatillisiin opintoihin. Myös esimerkiksi väliaikainen keskeyttämi-
nen mainittiin kahdessa vastauksessa. Pienryhmiin siirtoja tehtiin tarvittaessa ja opetuksessa 
hyödynnetään mm. läksy-, rästi- ja helppi-pajoja. Opintojen seurannassa korostuvat poissa-
olot ja seurannassa hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä. Myös henkilökunnan, opettajien 
ja ohjaajien kouluttaminen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan huomioimiseen nähtiin 
keskeyttämistä ennaltaehkäisevänä, samoin kodin ja koulun yhteistyö. Ylipäänsä opettajien 
ja muun henkilöstön tuki nousi useassa vastauksessa suureen rooliin. Opinto-ohjaajat mai-
nittiin erikseen noin joka kymmenessä vastauksessa.

Opetussuunnitelma-analyysin tulosten mukaan erityisopetusta saavien opiskelijoiden kes-
keyttämistä ei suoraan käsitellä opetussuunnitelmissa. Laajasti tulkiten keskeyttämistä kä-
sittelee erityisopetuksen näkökulmasta kuitenkin 56 % koulutuksen järjestäjistä. Näissä 
tapauksissa keskeyttämisen uhka yhdistettiin syrjäytymisen ehkäisemiseen ja läpäisyasteen 
tehostamiseen. Erityisopetusta saavien opiskelijoiden keskeyttämistä seuraa ainoastaan kaksi 
otokseen kuuluvaa koulutuksen järjestäjää. Toisessa tavoite liittyy laatukriteereihin, joissa 
yhtenä mittarina on HOJKS-keskeyttäneiden määrä ja erojen syyt. Toisessa erityisopetuksen 
kehittämisen tavoitteeksi oli asetettu, että erityisopetusta saavien opiskelijoiden keskeyttä-
miset vähenevät. Opiskelijavalintojen ja niihin liittyvien siirtotietojen yhteydessä saatetaan 
ottaa esille opintojen keskeytymisen uhka ja siihen varaudutaan tavanomaisin erityisopetuk-
sen tukikeinoin. Keskeyttämisen ehkäiseminen kohdistuu kaikkiin opiskelijoihin, joten ta-
vallisesti asia käsitellään koulutuksen järjestäjän yleisissä ohjeistuksissa hyvin vahvasti, jolloin 
se on yleensä kirjattu opinto-ohjaussuunnitelmiin ja opiskelijahuoltosuunnitelmiin, jotka 
eivät olleet tämän selvityksen kohteita. Pääasiallisia keskeyttämisen ehkäisykeinoja erityis-
opetuksessa ovat ohjauksen tehostaminen, tuettu työssäoppiminen, opiskelijan opintojen 
järjestäminen työvaltaisesti ja toiminnallisesti työpajoissa. (Miettinen 2011.) 

Koulutuksen järjestäjän tulee kehittää ura- ja rekrytointipalvelujaan sekä edistää ja tukea 
opiskelijoiden työllistymistä ja jatkokoulutukseen pääsemistä. Työllistymismittari kuvaa 
valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumista työelämään. Koulutuksen jälkeistä työhön-
sijoittumisen suunnittelua tehdään kaikille opiskelijoille 71 %:lla vastanneista opintojen 
aikana. Vain kolmasosa on arvioinut kaikille opiskelijoille suunnatun koulutuksen jälkei-
sen työhönsijoittumisen suunnittelun hyvin toimivaksi ja runsas viidennes on arvioinut 
sen toimivan heikosti. Kyselyssä selvitettiin erikseen erityisopetusta saavien opiskelijoiden 
sijoittumisen seuraamista työelämään tai jatko-opintoihin. Erityisopetusta saavien opiskeli-
joiden sijoittumista valmistumisen jälkeen seurataan 36 oppilaitoksessa (38 %). Jopa puolet 
vastaajista on ilmoittanut, ettei sijoittumista seurata. Esimerkiksi työnantajien tyytyväisyys 
valmistuneisiin opiskelijoihin olisi yksi kiintoisa seurannan kohde koulutuksen vaikutta-
vuuden arvioinnissa.

Eija Honkasen Opinto-ohjaus ja erityisopetus -tutkimuksen tuloksissa korostui erityisopet-
tajien rooli erityisopiskelijoiden opinto-ohjauksessa. Tutkimuksen mukaan erityisopiske-
lijoiden siirtymävaihetta työelämään tai jatko-opintoihin ei tuettu riittävästi. (Honkanen, 
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2006.) Opinto-ohjauksen rooli näyttäytyy koulutuksen järjestäjille suunnatun kyselyn 
avovastauksissa pienenä, vaikka opinto-ohjaus on käytössä kaikilla kysymykseen vastan-
neissa oppilaitoksissa. Opintojen loppuvaiheessa opinto-ohjausta tarjotaan 93 %:lla vastan-
neista. Yhteensä 87 % on arvioinut opintojen ohjauksen toimivaksi, loput ovat todenneet 
sen toimivan ”ei hyvin eikä huonosti”. Kysymyksellä kartoitettiin kuitenkin kaikille opiske-
lijoille suunnattua tukea ja ohjausta, joten erityisopetusta saavien opiskelijoiden resurssia ei 
voida todentaa tämän selvityksen aineiston perusteella. 

Myös opetussuunnitelma-analyysin aineistossa opinto-ohjauksen rooli opintojen aika-
na näkyy heikommin, vaikka se opintojen aloitusvaiheessa on vahvasti mukana. Opetus-
suunnitelmissa on hyvin vähän mainintoja opiskelijoiden opintopolkujen seuraamisesta. 
Tavallista on, että polku kuvataan nivelvaiheyhteistyön ja opinto-ohjauksen kautta. Var-
sinkin opinto-ohjauksen suunnitelmat lähtevät opiskelijan ohjauksesta ennen koulutuksen 
alkamista, alkuvaiheessa, opintojen aikana ja opintojen päättövaiheessa. Näihin polkuihin 
sisällytetään myös erityisopiskelijat, joten erityisopetuksen suunnitelmissa ei yleensä ku-
vata erityisopetusta saavien opiskelijoiden polkua erikseen. Opetussuunnitelmissa opinto-
ohjaus tulee vahvasti taas esille silloin, kun opiskelussa on ongelmia. Mikäli ongelmia ei 
opinto-ohjauksen keinoin ratkaista, siirtyy asia yhä vahvemmin opiskelijahuollon tehtäväk-
si ja edelleen erityisopetuksen alueelle. (Miettinen 2011.)

Psyykkistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarjottua tukea ja ohjausta koskevissa vas-
tauksissa on kuvattu yksilöllisiä opetusjärjestelyjä, opetuksen ja ohjauksen tukihenkilös-
töä sekä oppilaitoksen ulkopuolisia yhteistyötahoja ja verkostoja. Vastauksissa nousi usein 
esiin opiskelijan kannustaminen ja kohtaaminen sekä esimerkiksi kiireettömän ilmapiirin 
luominen. Erityisesti aineistosta nousivat yksilölliset ratkaisut opiskelujen toteutukseen; 
joustavan opiskeluajan soveltaminen, tavoitteiden yksilöllistäminen ja vaihtoehtoiset suori-
tustavat sekä opiskelijoiden jaksamista tukevia toimia kuten päivien rytmittäminen, keven-
netty työjärjestys ja pidennetty opiskeluaika. Verkostoyhteistyö korostuu psyykkistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden tuessa. Vastauksissa tuotiin esiin joitain toteutusmalleja kuten 
verkostoyhteistyö sairaanhoitopiirin, opiskeluterveydenhuollon ja liikkuvan psykiatrisen 
työryhmän kanssa. Mielenterveystoimistot nousivat oleelliseen asemaan yksittäisinä ulko-
puolisina tahoina. 

Opetussuunnitelmissa mielenterveysongelmaa käsiteltiin hyvin suppeasti tai ei ollenkaan: 
selvityksessä mukana olleista koulutuksen järjestäjistä vain 42 % on jollakin tavalla ot-
tanut huomioon mielenterveydelliset ongelmat opetussuunnitelmassaan. Näissä kuvataan 
tyypilliset mielenterveyden ongelmiin liittyvät piirteet ja käsitellään mielenterveyden on-
gelman vaikutusta kognitiivisiin taitoihin, motivationaalisiin, emotionaalisiin ja sosiaalisiin 
valmiuksiin. Yleensä opetussuunnitelmissa opiskelijahuolto, kuraattori ja psykologi ovat ne 
tahot, joille mielenterveyden asiat kuuluvat. Mielenterveystoimisto tai nuorisopoliklinikka 
on tavanomaisin taho, johon oppilaitoksesta otetaan yhteyttä. Mielenterveyden ongelma ei 
aina ole oppimisen ongelma, joten sitä ei välttämättä käsitellä erityisopetuksen suunnitel-
massa. Opiskelijahuollon suunnitelmat, joissa asiaa olisi saatettu käsitellä enemmän, eivät 
olleet mukana analyysissä. (Miettinen 2011.)
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Suurimmassa osassa opetussuunnitelmia korostetaan sitä, että kaikkien opiskelijoiden opin-
toja tuetaan ja etsitään ratkaisuja ja tukitoimia mikäli opiskelussa tulee ongelmia. Tuki 
nähdään kokonaisvaltaisesti kaikille opiskelijoille suunnattuna. Joissakin opetussuunnitel-
missa puhutaan holistisesta mallista, jonka piiriin mahtuvat niin tavalliset kuin erityistä 
tukea saavat opiskelijat. Taustalla on sosiaalinen malli: kun opiskelijan oppimisprosessissa 
on hankaluuksia, toimenpiteitä ei kohdisteta vain opiskelijaan, vaan pyritään kehittämään 
oppimisympäristöä, jonka osia sekä opiskelija että opettaja ovat. (Miettinen 2011.) Vaik-
ka oppilaitostasolla kehityslinja on suotavaa, erityisopetuksen rahoitusperusteen kannalta 
erityisopetus tulisi tehdä näkyväksi ja sen tulisi olla hallinnollisesti eroteltavissa kaikille 
opiskelijoille annetusta tuesta ja ohjauksesta.

Työryhmän kehittämisehdotuksia:

Työpaikkaohjaajien osaamista tulisi tukea tarjoamalla materiaalia esteettömän työssäop-
pimisen mahdollistamiseksi ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden huomioon otta-
miseksi.

Arviointiosaamista tulisi vielä parantaa ja sanallisen arvioinnin hyödyntämistä ammat-
tiosaamisen näyttöjen arvioinnissa tulisi lisätä, jotta erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 
osaaminen saadaan näkyväksi: opiskelija saa palautetta omasta osaamisestaan monipuoli-
semmin ja arviointi tukee työelämään siirtymistä kun osaaminen on kuvattu myös todis-
tukseen. 

Varautuminen tutkinnon suorittamiseen osissa on erityisopetuksen näkökulmasta selke-
ästi puutteellista. Tutkintoja tulisi monipuolistaa ja tutkinnon osien suorittamisen käy-
täntöjä tulisi kehittää ja mallintaa. Opiskelijan työllistymistä tukevia valinnaisuuksia myös 
muista tutkinnoista tulisi hyödyntää erityistä tukea tarvitsevien yksilöllisten opintopolku-
jen suunnittelussa. 

Erilaisissa oppimisympäristöissä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tulisi 
kehittää ammatillisessa ja valmentavatyyppisessä koulutuksessa. 

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen aikana tapahtuva ja jatko-ohjaukseen 
tarjottu resurssi tulisi varmistaa oppilaitoksissa. Uraohjaus tulisi tehdä läpinäkyväksi myös 
erityisopetusta saaville. 

Opiskelijoiden sijoittumista valmistumisen jälkeen tulisi seurata. Lisäksi tulisi tehdä näky-
väksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään. Seuranta tulisi nähdä työelämän tar-
peiden mutta myös yksilön näkökulmasta tärkeänä koulutuksen kehittämisen välineenä.
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Tuen  tarpeen tunnistaminen, erityisopetuksen perusteen määrittäminen ja HOJKS-
prosessin kehittäminen

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrä on ollut viime vuosina valtakunnallisesti kas-
vussa. Selvityksessä kysyttiin koulutuksen järjestäjien näkemystä määrän muutokseen vii-
meisen viiden vuoden aikana. Erityisopetusta saavien opiskelijoiden suhteellinen määrä 
oli kasvanut suurella osalla (83 %) vastanneita. Syitä muutokseen on vastaajien mukaan 
löydettävissä erityisopetuksen tarpeen tunnistamisen aikaistumisesta, yleistymisestä ja pa-
rantumisesta. Muutosta perusteltiin myös suoraan opiskelijoihin liittyvillä seikoilla kuten 
elämänhallinnan ja mielenterveydellisten ongelmien lisääntymisellä, yhteiskunnan ja olo-
suhteiden muutoksella ja sosiaalisten ongelmien kasvulla. 

Tuen tarpeen tunnistamisen ja erityisopetuksen perusteen määrittelemistä koskevissa vas-
tauksissa korostuu luonnollisesti nivelvaiheen tiedonsiirto. Opiskelijavalintaan ja tuen 
tarpeen tunnistamiseen liittyvää nivelvaiheen tiedonsiirtoa on kehitetty viime vuosina ja 
esimerkiksi siirto-HOJKSin käytön voidaan arvioida yleistyneen. Noin puolet kaikista vas-
tanneista koki siirto-HOJKSin käytön joko hyvin tai erittäin hyvin toimivaksi, mutta silti 
yli joka kymmenes arvioi sen toimivan heikosti. Alkuvaiheen toimenpiteistä opintojen 
lähtötason arviointeja tehdään lähes kaikilla ja 66 % vastaajista arvioi sen toimivan joko 
hyvin tai erittäin hyvin. Opiskeluvalmiuksien kartoitusta tehdään 90 %:lla vastanneista kai-
kille opiskelijoille ja heistä puolet kokee kartoituksen toimivan hyvin. Heikosti toimivaksi 
opiskeluvalmiuksien kartoituksen on kokenut yli joka kymmenes vastaaja. 

Opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamisen yhteydessä tuotiin osassa vastauksissa erikseen 
esiin opiskelijoille suunnattu aloitusvaiheen kysely tai taustatietolomake. Huoltajien kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä oli mainintoja, mutta myös heidän haluttomuutensa erityisopetuk-
sen tarpeen määrittelyyn tuotiin esiin. Erilaiset alkukartoitukset ja testit nousevat keskei-
siksi tuen tarpeen tunnistamisen välineiksi: Erityisesti luki- ja matematiikan tai laskutaidon 
alkukartoitukset ja -seulat ovat laajalti käytössä. Yleisemmin opettajien havainnointi nou-
si aineistossa yli viidenneksessä vastauksista. Havainnointiin liittyy myös poissaolojen ja 
opintojen etenemisen säännöllinen seuranta. Tuen tarvetta arvioidaan opintojen aikana esi-
merkiksi erilaisissa haastatteluissa, kuten luokanvalvojan puolivuotishaastatteluissa, ryhmä-
ohjaajien, opiskelijahuoltoryhmän sekä luokanvalvojien tai kuraattorin ja erityisopettajan 
haastatteluissa. Opiskelijahuoltoryhmien suorittamat arviot nousivat joissain kuvauksissa 
esiin. 

Miettisen toteuttamassa opetussuunnitelma-analyysissä kaikissa opetussuunnitelmissa on 
erityisopetuksen tarpeen tunnistamista käsitelty jollakin tasolla. Yleisesti katsottuna erityisen 
tuen tarpeen tunnistamiseen ja erityisopetuksen perusteen määrittämiseen on paneuduttu 
varsin kattavasti. Menetelmät ja tavat ovat myös hyvin samanlaiset eri koulutuksen järjes-
täjillä, joten toimintamallit ovat vakiintuneet. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, jonka mu-
kaan ammatillinen koulutus on määritellyt ne tehtävät, jotka erityisopetuksen osalta kuuluvat 
koulutuksen järjestäjälle ja ne tehtävät, jotka kuuluvat muille hallinnonaloille. Ammatillisen 
erityisopetuksen jäsentyminen on ehkä siinä vaiheessa, että sen systemaattisten toimintamal-
lien esittäminen yhteisiksi käytänteiksi olisi mahdollista. Opetussuunnitelmissa käsitellään 
melko perusteellisesti oppimisen ongelmia ja niiden taustoja. Myös erilaiset oppimistyylit tie-
dostetaan ja tuodaan esille erilaisten oppijoiden mukanaan tuomia pedagogisia haasteita ja 
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osaamisvaatimuksia kaikille opettajille. Oppimisvaikeuksien tunnistamisen helpottamiseksi 
on oppimisen ongelmista laadittu luetteloja. Vaikka opetussuunnitelmissa erityisen tuen tar-
peen tunnistaminen sekä erityisopetuksen perusteen määrittäminen ovat melko vakiintuneita 
prosesseja, löytyy muutamia koulutuksen järjestäjiä, jotka ovat kehittäneet erityisopetuksen 
asiaa tältä osin eteenpäin. Niissä esiintyy syvää pohdintaa, otetaan erityisopetukseen uusia 
näkökulmia, luodaan uusia toimintamalleja tai tarkennetaan määritelmiä. (Miettinen 2011.)

Sähköisen kyselyn vastauksissa psyykkisen tuen kartoittamisen menetelmien painopiste 
on havainnoinnissa opintojen aikana. Erilainen opettajien ja ohjaajien havainnointi nousi 
yli 40 % vastauksissa usein muiden tapojen kanssa yhdistettynä. Erityisesti poissaolot herät-
tävät kiinnostuksen. Myös psyykkistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuen tarpeen tunnis-
tamisen yhteydessä tuotiin esiin runsaasti opetukseen liittyviä menetelmiä, kuten samanai-
kaisopetus, ryhmänohjauksen menetelmät ja ryhmäytymistunnit. Erilaisiin haastatteluihin 
oli useita viittauksia, mutta jos prosessissa huolenilmaisun jälkeen on mainittu haastattelu, 
sitä ei useimmiten tarkennettu. Psyykkistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuen tarpeen 
tunnistamisessa sovelletaan luonnollisesti myös erilaisten kartoitusten tuloksia, diagnooseja 
ja asiantuntijalausuntoja myös muuten kuin siirtotietojen ohessa. Opiskelijahuolto tuotiin 
erikseen mainittuna eri muodoissa viidenneksessä vastauksista, kuten opiskelijahuollon ver-
kostoyhteistyö moniammatillisten sidosryhmien kanssa, opettajien ilmoitukset opiskelija-
huoltoon ja keskustelut opiskelijahuollon kautta. Terveydenhoitajan palvelut tuotiin esiin 
lähes puolessa vastauksista ja lähes yhtä usein kuraattori näyttää aineiston perusteella olevan 
kiinteä osa oppilaitosten tukirakennetta. Kuraattori voi toimia pääasiallisena tunnistajana 
tai prosessissa hoitoon ohjaavana ja kuraattorin palveluita tarjoavana tahona. 

Sähköisellä kyselyllä kartoitettiin HOJKS-prosessin toteuttamisessa käytännön työssä koh-
dattuja haasteita. Vastaajien antamat HOJKS-prosessin kehittämisehdotukset ovat jaetta-
vissa erityisopetuksen rahoitusta, luokittelua sekä oppilaitosten omia prosesseja koskeviin 
kokonaisuuksiin. Rahoitusperusteeseen liittyvistä kehittämiskohteista useat liittyvät 
teemoiltaan kiinteästi myös luokituksen kehittämiseen. Tällaisia olivat esimerkiksi ehdo-
tukset rahoituksen porrastamisesta opiskelijan vaikeusasteen mukaiseksi. Rahoituksen por-
rastamista perusteltiin opiskelijoiden moniongelmaisuuden lisääntymisellä ja tuen tarpeen 
määrän kasvamisella. Rahoitusta esitettiin myös korvamerkittäväksi opiskelijan tukitoimiin 
hallinnon sijaan, tai rahoituksen käytön tarkempaa ohjeistamista. HOJKS-prosessin kehit-
tämisehdotuksissa toivottiin myös muutoksia laskentapäiviin. Erityisesti psyykkistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden koetaan jäävän helpommin opintojen alussa tunnistamatta. Eni-
ten mainintoja tuli kuitenkin syksyn laskentapäivän siirtämisestä myöhemmäksi, sillä ti-
lastopäivän ajankohta vaikuttaa työskentelytapaan ja tämän nähdään vaikeuttavan päätök-
sentekoa kiireisen aikataulun vuoksi. 

Opetussuunnitelma-analyysin tulosten perusteella oppilaitoksissa käytetään lähes poik-
keuksetta erityisopetuksen perusteen määrittelyyn Tilastokeskuksen 12-portaista luokitte-
lua. Sen tulkinnassa on kuitenkin eroavaisuuksia, mikä näkyy erityisesti muu erityisopetuk-
sen peruste -kohdan käytössä. (Miettinen 2011.) Erityisopetuksen luokittelua koskevat 
ehdotukset koskivatkin erityisesti muu syy -luokan uudelleen määrittelyä ja avaamista, 
nykyisen luokituksen muokkaamista vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja luo-
kittelun kehittämistä muun muassa pedagogiseen suuntaan. Luokituksen käsitteistöä pide-
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tään myös leimaavana ja selvityksen mukaan siihen tarvittaisiin täsmennyksiä. Opetuksen 
näkökulmasta opiskelijalla voi olla monta syytä erityisopetuksen perusteeksi ja ensisijaisen 
vaihtoehdon valitseminen vaatii niin osaamista kuin uskallustakin. Toisaalta opiskelijoiden 
tarpeet eivät aina ole sellaisia, joihin tarvitaan erityispedagogisen tuen menetelmiä. Amma-
tillisen erityisopetuksen lainsäädäntöön on kirjattu opiskelijan erityisopetuksen tarvelähtöi-
syys. Opiskelijoilla on usein useita eri elämänhallintaan tai esimerkiksi päihdeongelmaan 
liittyviä syitä taustalla, jotka viittaavat muu syy -luokitukseen. Tähän onkin vastattu useilla 
hankkeilla, joissa kehitetään neuvontaa ja tukea arkielämän hallintaan. 

Oppilaitosten omiin HOJKS-prosessin toteuttamisen käytäntöihin esitettiin runsaasti ke-
hittämiskohteita, joista suuri osa liittyi käytössä olevien resurssien suuntaamiseen, proses-
seihin sekä tuen kohdentumisen seurannan kehittämiseen niin valtakunnan kuin oman 
oppilaitoksen tasolla. Nivelvaiheen tiedonsiirron yleistyminen ja systematisoituminen on 
nähtävissä myös mm. HOJKS-prosessin haasteita koskevissa vastauksissa, joissa alkuvai-
heen tiedonsiirron ongelmiin viitattiin vain murto-osassa. Vaikka lähtötason arviointeja 
tehdään lähes kaikissa kyselyyn osallistuneissa oppilaitoksissa ja sen on arvioitu toimivan 
varsin hyvin, lähtötietojen siirto muille opettajille näyttäisi oleva yksi kehittämisen kohta 
opiskelijan tukemisen kannalta. Vielä kriittisempänä näyttäytyy tuen tarpeen ja jo tehty-
jen tukitoimien kirjaaminen, sillä kaikkien opiskelijaa opettavien sekä opiskelijahuollon 
henkilöiden tulisi saada tiedot käyttöönsä. Tähän linkittyy opettajien työjärjestysten suun-
nittelu, yhteisen ajan löytymisen ongelma, työnjako, puutteelliset rutiinit sekä opiskelija-
hallintajärjestelmien, eli yhteisen sähköisen ohjaustyövälineen kehittäminen. Yhtenäisten 
ja vakiintuneiden käytänteiden puuttuminen HOJKSin toteuttamisessa on haaste joissain 
oppilaitoksissa esimerkiksi eri toimipisteissä.

Tiedonkulun haasteena nähdään myös opettajien sitouttaminen ja osaamisen lisääminen. 
Tukitoimien toteutuminen riippuu vastausten mukaan pitkälti opettajien asenteista, ha-
lukkuudesta ja valmiuksista tukea opiskelijaa. Suunniteltujen toimenpiteiden saaminen 
käytäntöön edellyttäisi paikoin henkilökunnan lisäkoulutusta. Vastauksissa nostettiin 
myös huoli riittävän hyvin koulutettujen opettajien saamisessa työhön. Töitä riittää lisäksi 
opiskelijan sitouttamisessa HOJKS-yhteistyöhön. Erityisopetuksen tarpeen tunnistamisen 
osaamista tulisi kehittää siksikin, että opiskelijoita kerääntyy muu syy -luokkaan. Maahan-
muuttajataustaisten opiskelijoiden kielellisten vaikeuksien huomiointi HOJKSia määritel-
täessä edellyttää myös erityistä osaamista. 

Tiedonkulkuun vaikuttavat osin opiskelijahallintojärjestelmiin liitetyt ongelmat. Tähän 
liittyen esimerkiksi salassapidon ongelmien ratkaiseminen tuotiin esiin. Vaikka järjestelmiä 
on vastausten mukaan jo kehitetty laajalti, kehittämistyötä tulisi jatkaa edelleen. Osana 
sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) oppijan verkkopalvelu-
kokonaisuutta tullaan tekemään myös opiskelijahallintojärjestelmistä saatavan tiedon yh-
tenäistämistyötä valtakunnan tasolla. Se ei silti tule poistamaan paikallistason prosessien 
kehittämistarvetta. 

Opetussuunnitelma-analyysin aineistossa koulutuksen järjestäjistä 11 (30 %) mainitsee 
opetussuunnitelmassa, että HOJKS-prosessia kehitetään. Neljässä opetussuunnitelmas-
sa oli asetettu selkeät tavoitteet erityisopetuksen ja sen yhteydessä HOJKS-työn kehittä-
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miselle. Kehittäminen näyttäytyy jo aloitetun työ parantamisena ja syventämisenä. Ke-
hittämisen kohteena ovat eritysopiskelijoiden tunnistaminen ja tuen tarpeen määrittely, 
erityisopetuksen organisointi ja vastuiden määrittely, HOJKS-prosessin dokumentoinnin 
systematisointi, työvaltaisten tutkintojen kehittäminen sekä opiskelijoiden työllistymisen 
tukeminen. Yhteisten linjausten löytyminen on tärkeä asia, joka koskee erityisesti monista 
oppilaitoksista yhdistyneitä suuria koulutuksen järjestäjiä. Erityisopetuksen kehittäminen 
yleisellä tasolla kohdistuu integraation parantamiseen, kaikille yhteisen koulun luomiseen, 
syrjäytymisen ehkäisemiseen, oppimisympäristöjen sekä koulutusorganisaation toiminnan 
kehittämiseen. (Miettinen 2011.) Myös sähköisen kyselyn aineiston osassa vastauksissa on 
kerrottu päättyneistä tai käynnissä olevista hankkeista esimerkiksi sähköisen HOJKSin ke-
hittämiseen, erityisopetuksen koordinointiin tai HOJKSeihin liittyvien tukitoimien kont-
rolloidumpaan toteutukseen ja seurantaan.

Sähköisen kyselyn aineiston perusteella kehittämiskohtia löytyy runsaasti, vaikkakin ope-
tussuunnitelma-analyysin aineistossa HOJKS-prosessi on kuvattu lähes kaikissa opetus-
suunnitelmissa asiallisesti ja kattavasti. Prosessit ovat muotoutuneet hyvin samannäköisiksi 
kaikilla koulutuksen järjestäjillä. Erityisopetuksen resursointi kuvataan muutamissa opetus-
suunnitelmissa hyvin tarkasti, mutta suurimmassa osassa se jää henkilö- ja opetusjärjestely-
jen tasolle. (Miettinen 2011.) 

Työryhmän kehittämisehdotuksia:

HOJKSin kirjaamisen käytäntöjä tulisi kehittää oppilaitoksissa, jotta sisäinen tiedonsiirto 
pedagogisen tuen toteuttamiseksi paranisi. Selvityksen perusteella oppilaitoksiin tarvitaan 
vielä osaamisen johtamista ja toimenkuviin tulisi määritellä vastuut, jotta erityisopetuksen 
suunnitelmallinen toteutus saadaan läpinäkyväksi. 

HOJKS-prosessiin tulisi luoda hyviä käytänteitä. Oppilaitoksissa HOJKS-työ olisi luon-
tevaa liittää kiinteäksi osaksi organisaation laadunhallintaa. 

Erityisopetuksen perusteita tulisi tarkastella opiskelijan yksilöllisistä tarpeista ja pedagogii-
kan kannalta. Käsitteistö olisi hyvä avata ja merkitystä selventää oppimisen ja muun tuen 
näkökulmasta. 

Ohjauksen ja tuen kohdentumisen ja vaikutusten seurata ja arviointi 

Opiskelijoiden saaman ohjauksen ja tuen kohdentumista ja vaikutuksia seurataan ja arvi-
oidaan oppilaitoksissa vaihtelevasti. Osa ohjauksen ja tuen kohdentumisen ja seurannan 
vastauksista koski yksittäisen opiskelijan näkökulmaa, toisissa arvioitiin koko oppilaitoksen 
järjestelmää. Useassa vastauksessa annettiin ymmärtää, että järjestelmä on kehittymässä tai 
esimerkiksi systemaattinen laatutyö on käynnistymässä. Yleistä oli, että vastauksissa tuotiin 
esiin erilaisia mitattavia seurannan kohteita, kuten läpäisy, eroamiset, opintosuoritukset tai 
opiskelijapalaute. Yksilötasolla nousivat esiin mitattavien kohteiden lisäksi ohjauskeskuste-
lut, havainnointi ja opiskelijoiden seuranta. Opiskelijoiden saamien ohjaus- ja tukipalve-
luiden kohdentumista seurataan erityisopetuksen osalta pitkälti HOJKSin päivittämisen 
yhteydessä. Koska kysymys koski kaikkia perustutkinto-opintoja suorittavia opiskelijoi-
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ta, ei vain erityisopetusta saavia, HOJKS-kirjausten seuraaminen ylikorostuu vastauksis-
sa. Tyypillisesti erityisopetuksen vastuuopettaja tai ammatillinen erityisopettaja seuraavat 
opiskelijahallintojärjestelmään merkittyjen tukitoimien toteutumista ja tulokset käsitellään 
opiskelijahuoltoryhmässä, jotka nousevatkin seurannan ja arvioinnin tahona näkyvimpään 
rooliin. 

HOJKSin seurantaa tehdään sähköisen kyselyn vastausten mukaan varsin kirjavin käytän-
nöin. Esimerkiksi yhdessä oppilaitoksessa HOJKSin seurantaan on varattu vuositasolla 60 
tuntia opiskelijaa kohden ja toisessa ääripäässä 0,75 tuntia vuodessa. Viikkotasolla aikaa 
on varattu esimerkiksi 0,4 tuntia opiskelijaa kohden ja toisessa esimerkissä yksi tunti, mikä 
sisältää vastauksen mukaan myös HOJKS-työn ja erityisopetuksen tuen. Tämän lisäksi op-
pilaitoksessa ilmoitettiin varatun erityisopetuksen vastuuhenkilön työpanokseen 10 tuntia 
viikossa. HOJKS-seurantaa ja muita erityisen tuen osia on hankala erotella toisistaan. An-
netut luvut vaihtelevat niin paljon, että todennäköisesti myös vastaajien käsitys HOJKS-
seurannasta vaihtelee. Yhteneväistä käsitteistöä ja toimintakulttuuria ei tässä yhteydessä ole 
välttämättä tarpeenkaan määritellä, kunhan oppilaitosten omat käytännöt ovat läpinäkyviä. 
HOJKS-seuranta, jossa eritellään tukitoimien toteuttamisen vaikuttavuus, olisi luonteva 
osa oppilaitoksen laatutyötä. 

Systemaattisempaa seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia, johon kuuluu niin asetetut 
tavoitteet kuin niihin reagointi, kuvattiin vain murto-osassa vastauksia. Näissä viitat-
tiin esimerkiksi opiskelijapalautteiden hyödyntämiseen, opiskelijahuollon toimien sekä  
HOJKSien arviointiin ja niiden linkittymisestä johtamisjärjestelmään. Opintojen keskeyt-
tämisen muutoksia vertaillaan myös suhteessa tarjotun tuen määrään, jolloin tukitoimien 
vaikutuksesta on tehty laskelma, minkä lisäksi opiskelijahuoltoryhmä kerää säännöllisesti 
tiedon tuen ja ohjauksen riittävyydestä. Seurantaa kuvattiin tehtävän myös esimerkiksi ti-
lannearvioilla tulo-, olo- ja päättökyselyjen tuloksista, joiden pohjalta voidaan sopia paran-
nustoimista koulutusaloittain ja ryhmätasolla sekä oppilaitostasolla. 

Opetussuunnitelma-analyysissa ohjauksen ja tuen kohdentumisesta ja vaikutusten seuran-
nasta ja arvioinnista oli maininta 22 (61 %) koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmissa. 
Yleisesti asia on kirjattu koulutuksen laadunhallinnan ja itsearvioinnin yhteyteen. Erityis-
opetuksen prosessit on kuvattu samalla tavalla kuin muutkin prosessit ja niitä seurataan 
sovituilla tavoilla. Mukana saattaa olla myös vaikuttavuuden arviointia, mutta sen todenta-
minen edellyttäisi selvitystyötä laatujärjestelmien kautta. Myös ammatillisen koulutuksen 
yleiseen tuloksellisuusmittariin viitattiin. Omat laatukriteerit erityisopetukselle oli mainin-
nut runsas kolmannes koulutuksen järjestäjistä. (Miettinen 2011.)

Selvityksen tulokset voidaan tulkita olevan yhteneväiset Koulutuksen arviointineuvoston 
tekemän opiskelijahuollon toteutumista koskevan arvioinnin kanssa, jossa todetaan, että 
koulutuksen järjestäjät suuntaavat voimavaroja paljon opiskelijahuoltoon, mutta niiden 
kohdentumista ja vaikuttavuutta ei aina seurata. Tällöin vaarana voi olla, että opiskelija-
huoltoa painotetaan jopa liikaa suhteessa koulutuksen järjestäjän ydintehtävään. (Kotamä-
ki, S. & al., 2010.) Systemaattisempaa opiskelijahuollon suunnittelua sekä palveluihin ja 
kustannuksiin kohdistuvaa seurantaa ja arviointia tarvitaan selkeästi enemmän. Erityisesti 
palveluiden vaikuttavuuden arviointiin liittyvät tarpeet korostuvat, sillä sitä arvioidaan vas-
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tausten mukaan vain harvoissa oppilaitoksissa. Tulokset heijastuivat myös muissa selvityk-
sen osioissa, kuten HOJKS-prosessin kehittämiskohteissa liittyen oppilaitosten omiin käy-
täntöihin, kehittämiseen ja käytössä oleviin resursseihin, mutta myös tuen kohdentumisen 
seurannan kehittämiseen omassa oppilaitoksessa.
 
Koulutuksen arviointineuvoston opiskelijahuoltoa koskevassa arvioinnissa työryhmä otti 
kantaa myös siihen, että opiskelijahuollon palveluita organisoidaan yleensä opiskelijoiden 
päivittäisten tarpeiden mukaan, toiminta on suurelta osin ongelmakeskeistä ja siten luon-
teeltaan reaktiivista. (Kotamäki, S. & al, 2010, s. 125.) Opetussuunnitelma-analyysin tu-
loksista taas on tulkittavissa, että varhaisen puuttumisen mallin hyödyntäminen näyttää 
lisääntyvän ammatillisessa koulutuksessa. Se soveltuu kaikille opiskelijoille, mutta erityisesti 
sen avulla pystytään ehkäisemään ongelmia ja opintojen keskeyttämistä. Esimerkiksi erääs-
sä oppilaitoksessa on käytössä kolmiportainen varhaisen tuen malli, jonka mukaan ryh-
mänohjaaja puuttuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opiskelussa huolta aiheuttaviin 
tekijöihin ja ohjaa tarvittaessa opiskelijan opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai kuraattorin 
luokse. Varhaiseen puuttumiseen liittyy usein näkemys siitä, että oppilaitoksen koko hen-
kilökunta osallistuu ja havainnoi. Tukea saadaan myös verkostoista, joita opetussuunnitel-
massa on lueteltu runsaasti. Näyttää siltä, että oppilaitosten ympärille on kehitetty laaja 
yhteistyöverkosto opiskelijoiden tukemiseksi. (Miettinen 2011.)

Jotta käytännön painopisteen saisi yleisemmin ennaltaehkäisevään toimintaan, tulisi tule-
vaisuudessa kehittää muun muassa rakenteita, johtamista, osaamista, toimintaprosesseja, 
määrärahojen kohdentamista sekä yhteistyötä (Kotamäki, S. & al, 2010, s. 125). Pelkkä 
käytetyn ajan seuraaminen ei hyödytä, jos seurannan mittarit eivät ole kurantteja ja näyttöä 
tukitoimien vaikutuksista mittareihin ei saada tietoa. Käytössä olevien tulosrahoitukseen 
liittyvät mittareiden hyödyllisyys on kyseenalainen kokonaisvaltaisessa seurannassa. Tiedot 
kulkevat jälkijunassa, minkä lisäksi mittareiden käyttökelpoisuus on rajallinen, sillä niissä 
on vakioitu erityisopetusta saavat opiskelijat. Erityisopetusta saavien opiskelijoiden seu-
rannassa korostuu koulutuksen järjestäjien omat seurantamenetelmät, jotta relevanttia ja 
ajantasaista tietoa on ylipäänsä mahdollista saada mitattavaan muotoon. 

OPM:n asettaman ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen rahoitustyöryhmän muistios-
sa on ehdotettu, että tulosrahoituksen läpäisy- ja jatko-opiskelumittareita mietittäessä tulisi 
huomioida erityisopetusta saavien opiskelijoiden sijoittuminen esimerkiksi jatko-, lisä- tai 
täydennyskoulutukseen tai toiseen ammatilliseen perustutkintoon johtavaan/valmistavaan 
koulutukseen. Tilastokeskuksen henkilöpohjaisista rekistereistä saadaan toistaiseksi tiedot 
ainoastaan tutkintoon johtavan koulutuksen osalta. (OPM 2004.) Valtakunnallisella tasolla 
ammatilliseen erityisopetukseen soveltuvien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittarei-
den kehittämistä, määrittämistä ja käyttöönottoa on käynnistetty ammatillisten erityisop-
pilaitosten sekä rajatun erityistehtävän omaavien oppilaitosten yhteisessä laatuverkostossa.

Työryhmän kehittämisehdotus:

Ohjauksen ja tuen seurantaan ja arviointiin tulisi saada kehittävä työnote. Oppilaitoksissa 
tulisi tehdä enemmän seurantaa tukitoimien vaikuttavuudesta, joka kytketään osaksi or-
ganisaation laadunhallintaa.
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Opettajuus, erityisopettajuus, arjen erityisopetus

Selvityksessä haluttiin kuulla näkemyksiä siitä, millaista erityispedagogista osaamista tulisi 
kaikkien opettajien hallita ja millaista erityisopettajuutta tarvitaan tulevaisuudessa. Vasta-
usten mukaan eniten osaamista tarvitaan opiskelijan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen 
sekä monipuolisen erityistukikeinovalikoiman, erityisopetuksen menetelmien hallintaan. 
Yleiset haasteet liittyivät opettajien koulutukseen, asenteiden muokkaamiseen, yhteisistä 
pelisäännöistä sopimiseen ja työjärjestyksien yhteensovittamiseen. Opettajuutta koskevissa 
sähköisen kyselyn vastauksissa korostui erilaisen oppijan kohtaaminen ja huomioiminen 
opetuksessa ja ohjauksessa. Opettajilta odotetaan muun muassa kärsivällisyyttä ja kykyä 
ymmärtää erityisopiskelijoita ja heidän tarpeitaan. Opettajille asetetaan suuria odotuksia ja 
erityisesti osaaminen tasalaatuisuuteen tulisi panostaa enemmän. 

Myös yksilöllisten materiaalien hyödyntäminen tuotiin esiin. Vaikka yksilöllisiä materiaa-
leja käytetään selvityksen mukaan lähes kaikissa oppilaitoksissa, niiden soveltamisessa on 
selkeästi ongelmia. Yleistä tukea ja ohjausta koskevissa vastauksissa neljännes kokee yksi-
löllisen materiaalin käytön toimivan heikosti ja vain neljännes kokee sen toimivan hyvin. 
Tämän hankkeen yksi kolmesta osa-alueesta, onnistunut opetus -menetelmäkartoituksen 
tiedonkeruussa erityisopettajia pyydettiin sähköpostikyselyn kautta kuvailemaan onnistu-
neita opetus- tai ohjauskokemuksia ja menetelmiä apukysymysten avulla. Saatujen kuvaus-
ten vähäisen määrän epäiltiin johtuvan opettajien ajanpuutteesta sekä itsekritiikistä, jolloin 
arjessa käytettyjen toimintamallien arvoa muille ei välttämättä nähdä. Opettajat ovat kui-
tenkin joutuneet työnsä kautta miettimään käyttämiänsä opetusmateriaaleja ja menetelmi-
en soveltuvuutta eri opiskelijoille. Arjen käytännöt tulisi saada yleiseen jakoon. 

Hirvosen tutkimuksen mukaan erityisopettajat olivat aiemmin kokonaan vastuussa erityis-
opiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta. Integroidussa erityisopetuksessa erityisopiske-
lijoiden tarvitsema ohjaus jakautuu useammalle ammattiryhmälle kuten luokanvalvojille 
ja opinto-ohjaajille. Ammatillisten erityisopettajien osaamisen hyödyntäminen edellyttää 
vastuutusta erityisopetuksen tehtäviin. (Hirvonen 2006). Myös Leena Kaikkosen toimitta-
man tutkimuksen mukaan ammatillisten erityisopettajien työ on monimuotoistunut, mutta 
vahvana ytimenä on edelleenkin erityistä tukea tarvitsevan yksilön kasvun tukeminen. Yhä 
enenevä osa työstä kohdentuu myös koko oppimisyhteisön konsultoimiseen sekä oppimista 
mahdollistavien oppimisympäristöjen ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Arjen työs-
sä olennaiseksi nousee moniammatillinen yhteistyö. Ammatillisen erityisopettajan rooliksi 
nähdään konsultoiva tehtävä ja verkostoissa tapahtuva työ pienryhmäopetuksen ja kasvat-
tajan roolin lisäksi. Tulevaisuutta koskevissa arvioissa erityisopettajat nostivat esiin ennen 
kaikkea oppijoiden moninaisuuden aiheuttamat haasteet omassa työssään, jonka perusteella 
työkuva näyttäytyy varsin laaja-alaisena ja työn nähdään sisältävän yhä enemmän muuta 
kuin opetusta. (Kaikkonen toim. 2010, s. 61-62.) Myös sähköisen kyselyn vastauksissa näke-
mys on, että jatkossa tarvitaan hyvin laajoihin ongelmakenttiin perehtyneitä erityisopettajia. 
Laaja-alaisten erityisopettajien työnkuvasta on valmistumassa oma tutkimus keväällä 2012. 

Ammatillinen koulutus on näihin päiviin asti ammentanut erityispedagogisen osaamisen 
yleisen erityispedagogiikan, psykologian ja lääketieteen alueilta. Lisäksi perusopetuksen 
erityisopetuksesta on otettu runsaasti mallia. Opetussuunnitelma-analyysin otokseen kuu-
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luvassa aineistossa ammatit tai ammatillinen koulutus sinänsä eivät määritä ammatillisen 
erityisopetuksen toteuttamista. Ainoastaan yhdessä opetussuunnitelmassa mainitaan am-
mattialojen näkökulma ja ”pohditaan mikä vaikutus opiskelijan vaikeuksilla on ammattialan 
oppimiseen ja alalla työskentelyyn”. Ammatillisen erityisopetuksen oman toimintakentän jä-
sentämiseksi olisi tarpeen nostaa enemmän esille nimenomaan ammatillisuutta ja ammatil-
lisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä, joka antaa uudenlaisia näkökulmia erityisopetuk-
sen toteuttamiseksi ja määrittämiseksi. (Miettinen 2011.)

Opetussuunnitelma-analyysin mukaan erityisopetuksen parissa työskentelevän henkilöstön 
kirjo on laaja ja nimikkeet moninaiset ja vakiintumattomat. Monissa opetussuunnitelmis-
sa on kuvattu henkilöiden vastuut hyvin tarkasti, joten toiminta sinänsä on jäsentynyttä. 
Erityisopetuksen käytännön organisoinnista on vastuussa yleensä erityisopetuksen koor-
dinaattori tai koordinoiva erityisopettaja. Myös laaja-alainen erityisopettaja, koulutusala-
johtaja, opintoalajohtaja, tutkintovastaava tai jollakin muulla nimikkeellä toimiva henkilö 
saattaa olla erityisopetusta koordinoiva. Suurissa oppilaitoksissa erityisopetuksen koordi-
nointi tapahtuu koulutusaloittain tai oppilaitoksittain. Opiskelijahuoltoryhmien tehtävänä 
on yleensä käsitellä ja vahvistaa erityisopetukseen nimeäminen sekä ottaa käsiteltäväkseen 
opiskelijakohtaiset tilanteet. Opiskelijahuoltoryhmät toimivat siten opetuksen tukena. Eri-
tyistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulma ei näy opiskelijahuoltoryhmien toiminnassa, 
sillä tyypillisesti opiskelijatyöryhmässä on johdon edustaja, terveydenhoitaja, opinto-ohjaa-
ja, kuraattori ja erityisopettaja. Lisäksi työryhmään kutsutaan ryhmänohjaaja sekä muita 
kyseisen opiskelijan kanssa työskenteleviä työntekijöitä. Mikäli koulutuksen järjestäjän pal-
veluksessa on psykologi, on hän yleensä myös opiskelijahuoltoryhmässä mukana. (Mietti-
nen 2011.) 

Selityksessä vastaajat saivat arvioida kaikille opiskelijoille tarjotun henkilöstön tarjoaman 
tuen toimivuutta oppilaitoksissa. Yleisesti ottaen henkilöstön tarjoama tuki ja ohjaus ar-
vioitiin varsin toimivaksi. Eniten hajontaa näkemyksissä on aiheuttanut psykologin tuki 
oppimiseen ja mielenterveyteen liittyen. Noin 40 % arvioi sen toimivan heikosti. Syitä voi 
etsiä esimerkiksi psykologin työn välittymisestä ja näkymisistä opettajille, jos psykologin 
rooli ei ole konsultoiva. Toisaalta vastaajat ovat voineet arvioida toimivuutta myös siitä 
näkökulmasta, että tarjottu tuki ei ole riittävää opiskelijoiden tarpeisiin nähden. Tämä tuli 
esille yhdessä esimerkkivastauksessa, jossa yksilöohjauksen todettiin olevan riittävää, mutta 
psykologin ja kuraattorin palvelut koettiin riittämättömiksi. 

Erityisopetuksen perusteen muu syy -luokituksen käyttöä ja kuraattorin työtä ammatillisis-
sa oppilaitoksissa tutkineen Seija Kärjen tuloksissa tutkimuksen piiriin kuuluvien kuraat-
toreiden työtä näyttäisi pitkälti ohjaavan arkijärki ja vahva työkokemus ilman tiedostettua 
teoreettista tai menetelmällistä perustaa (Kärki 2009, 218). Kärki toteaa kuraattorin työn 
määrittelemisen oppilaitoksen sosiaalityöksi olevan perusteltua, mutta tueksi tarvittaisiin 
teoreettinen ja menetelmällinen ”työkalupakki”. Kärjen mukaan kuraattorin asiantuntijuu-
den ja hänen tehtäviensä määrittäminen olisi kaikkien osapuolten etu (ed., s. 229.) Sama 
tarve voitaisiin nähdä myös opetushenkilökuntaa koskevana eli tietoa ammatillisen erityis-
opetuksen menetelmistä tulisi jakaa ja tehtävänkuvia vielä selventää. Vaikka täydennyskou-
lutusta tarjotaan, osaaminen on silti paikoin puutteellista. Sen lisäksi että opettajilta pitäisi 
löytyä peruspedagogiset taidot, myös lainsäädännön muutokset, kuten esimerkiksi perus-
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opetuksen uudistus ja tuen muotojen kolmiportaisuus vaikuttavat koulutustarpeeseen. Uu-
dessa laissa perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) painopistettä on siirretty Erityis-
opetuksen strategian (2007) esityksen mukaisesti ennalta ehkäisevään yleiseen tukeen, jota 
vahvistetaan asteittain oppilaiden tarpeiden mukaan. Tukipolku kulkee yleisestä tehostetun 
tuen kautta erityiseen tukeen. Terminologian muuttuessa myös oppilaat siirtyvät toiselle as-
teelle erilaisilla papereilla. Jotta asiasta tullaan tietoisiksi ja perusopetuksesta siirtyviä tietoja 
käytetään toiselle asteelle siirryttäessä hyödyksi, tarvitaan täydennyskoulutusta. 

Opetussuunnitelma-analyysin aineistossa opiskelun henkilökohtaistaminen mainitaan use-
assa opetussuunnitelmassa keinona, jolla opintoja tuetaan kaikkien opiskelijoiden osalta. 
Henkilökohtaistaminen tapahtuu HOPS-prosessin kautta, jota käytetään joissakin tilan-
teissa välikappaleena, kun siirrytään erityisopetukseen ja HOJKsin laatimiseen. (Miettinen 
2011.) Jälleen voidaan pohtia sitä mahdollisuutta, että HOJKSaus on vaihtoehtona liian 
usein käytössä. Opintojen lähtökohta tulisi olla yksilöllisyys. Jos muutos tapahtuu ”tehos-
tetun tuen” suuntaan, opiskelijoiden henkilökohtaisilla opintosuunnitelmilla voidaan mää-
ritellä yksilölliset tavoitteet. 

Selvityksessä yhteistyö eri hoitotahojen kanssa näkyi heikosti oppilaitosten arjessa. Psyyk-
kistä tukea tarvitsevien kohdalla opiskelijahuollon rooli voi korostua myös tilanteissa, joissa 
ryhmänohjaajan vastuu voisi riittää. Ryhmänohjaajilla tulisi olla valmiudet ja (asian)tun-
temus opiskelijaan ensikädessä. Osa opiskelijahuollon toimenpiteistä voitaisiin korvata ar-
keen nivoutuneella tuella, jolloin oma opettaja, joka ottaa huomioon opiskelijan tilanteen, 
kykenee pitkäjänteiseen työhön ja onnistuu parhaimmillaan luomaan turvallisen ilmapiirin 
oppia. Psyykkistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla tulisi työelämän, kuntoutuk-
sen ja hoidon yhteistyön eri elementtien olla läsnä osana kokonaisuutta ts. opiskelun tulisi 
olla opiskelijan tarvitseman hoidon osana. Oppilaitoksilla on pedagogisen tehtävän lisäksi 
ohjausvelvoite, joten niiden tulisi huolehtia palveluiden järjestämisestä ja vastuiden mää-
rittelystä yhdessä yhteistyöverkostojen ja kuntien kanssa. Erilaisia käytäntöjä kuten oppi-
laitoksen sisällä toimiva palveluohjaaja on kokeiltu ja niistä on saatu hyviä kokemuksia. 
Kunnissa tulisikin pohtia esimerkiksi palveluohjaussuunnitelman ja opiskelijoiden HOJK-
Sin suhdetta. 

Ammatillisten erityisoppilaitosten tulee tarjota asiantuntija-apua muille oppilaitoksille. 
Erityisoppilaitokset kehittävätkin ammatillista erityisopetusta yhteistyössä muiden oppilai-
tosten ja sidosryhmien kanssa ja tarjoavat eri oppilaitoksille ja muille yhteistyötahoille eri-
tyisopetuksen asiantuntijapalveluita. Vastaajia pyydettiin kuvaamaan yhteistyötä erityisop-
pilaitosten kanssa. Kyselyyn osallistuneista oppilaitoksista 78 %:lla on edes jonkinlaista 
yhteistyötä, joka vaihteli yhteistapaamisesta yksittäisissä opiskelija-asioissa laajoihin yhteis-
työhankkeisiin. Lähes puolet vastanneista toi esiin koulutusyhteistyön, kolmannes mainit-
si erilaisen erityisoppilaitosten konsultointituen ja yhteistyön esimerkiksi erityisopetuksen 
käytäntöjen kehittämisessä. Yhteistyön laajuutta voidaan pitää varsin hyvänä, vaikka jossain 
vastauksissa mainittiinkin, että erityisoppilaitosten osaamista pitäisi hyödyntää enemmän. 

Yhteistyö erityisopetuksen kehittämis- ja palvelukeskuksina toimivien ammatillisten eri-
tyisoppilaitosten kanssa näkyy koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmissa kuitenkin hy-
vin harvoin. Seitsemän koulutuksen järjestäjää (19 %) mainitsee asian opetussuunnitelmas-
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sa. Erityisopetuksen asiantuntijuus, konsultointi sekä valmentavan koulutuksen siirtymät 
ovat tavalliset yhteistyömuodot. (Miettinen 2011.)

Työryhmän kehittämisehdotuksia:

Opettajakoulutukseen tulisi sisältyä enemmän ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja. Erityis-
pedagogiikka tulisi sisällyttää vahvemmin opettajaopintoihin ja osaamisen pedagogista 
johtamista tulisi tuoda esiin systemaattisemmin opettajan opinnoissa.

Ammatillisessa erityisopetuksessa tulisi korostua erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tu-
kemisen menetelmät ammatin opettamisessa. 

Keskustelua yksilöllisen opetuksen, yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisesta ja hen-
kilökohtaistamisesta tulisi lisätä. Myös opettajakoulutuksessa tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota opetuksen yksilöllistämisen taitoihin. 

Opettajuuden ja erityispedagogiikan osaamisen kehittämisessä yhteistyötä tulisi jatkaa ja 
syventää ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa. 

Psyykkistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hoitotahon tulisi nivoutua osaksi oppilaitoksen 
arkea. Tarvitaan vuorovaikutusta ja yhteistyön metapuhetta siitä, mitä kultakin taholta odo-
tetaan sekä tietoa siitä, miten opiskelijan kuntoutusta voisi edistää opetuksessa. 

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 

Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin opiskelijoille tarjottua tukea ja ohjausta eri opintojen 
vaiheessa. Vastauksissa tuotiin esiin ohjauskanavia ennen opintoja ja tutustumiskäynnit on 
nostettu lähes kaikissa vastauksissa tai tutustuminen tapahtuu ennen opintojen alkua koulu-
tuskokeilussa. Opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarvetta arvioidaan valinta- tai aloitushaas-
tatteluissa ja lähettävän oppilaitoksen tietoja hyödynnetään tuen tarpeen määrittelemisessä. 
Opiskelijoiden huoltajat ovat mukana jo haastatteluissa tai oppilaitoksiin tutustumisissa. 

Useassa vastauksessa tuli myös esiin, että opiskelijoilla on käytettävissä samat tukitoimet 
kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoille. Opiskelijat saivat normaalit oppilai-
toksen ohjauspalvelut ja tarpeensa mukaan myös muita ohjaus- ja tukipalveluja. Vastauk-
sissa tuotiin esiin runsaasti eri henkilöstöä opiskelijoiden tukena erityisopettajan lisäksi sekä 
opiskelijan hoitosuhteeseen liittyviä tahoja. Valmentavan koulutuksen opetus on kokonai-
suudessaan ohjausta ammatillisen koulutuksen valmiuksien vahvistamiseksi ja arkielämän 
taitojen lisäämiseksi, mikä tuodaan useassa vastauksessa esiin elämänhallinnan ja vapaa-
ajan tuen kuvauksena. Ohjauksessa opintojen aikana korostuu luonnollisesti myös ura- tai 
jatko-opintojen suunnittelu. Ryhmänohjaajan opiskelijatuntemus, henkilökunnan tuttuus 
ja suhteen pysyvyys tuotiin myös esiin, samoin kuin opiskelijan myönteisen minäkuvan 
kehityksen tukeminen ja oman elämän hallinnan valmiuksien antaminen. 

Opintojen päättövaiheessa tuen painopiste on selvemmin jatko-ohjauksessa. Esimerkiksi 
urasuunnittelijat ohjaavat henkilökohtaisesti erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja opis-
kelijoiden jatkosuunnitelma tehdään HOJKSin tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena voi olla 
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ammatillinen koulutus, työhön sijoittuminen tai esimerkiksi muuttaminen kotoa itsenäi-
sempään asumiseen. Suppeimmissa vastauksissa tuotiin esiin vain ohjaus jatko-opintoihin tai 
esimerkiksi tuetun työn mahdollisuuksien tai muun jatkosijoittumisen selvittäminen. Saat-
taen vaihto ja opintojen jatkosijoittumisen seuranta tuotiin esiin joissain vastauksissa. Jatko-
ohjauksen lisäksi selvitetään sosiaaliset etuudet opintojen jälkeen, tehdään verkostotapaamisia 
ja yhteistyötä kotikuntien kanssa. Väylää valmentavasta koulutuksesta tutkintotavoitteeseen 
koulutukseen ei kuvattu opetussuunnitelmatasolla (Miettinen 2011), mutta sähköisen kyse-
lyn aineistossa sitä painotetaan kunkin koulutuksen järjestäjän omasta näkökulmasta. 

Opetussuunnitelmissa vammaisten valmentava ja kuntouttava koulutus käsiteltiin useim-
missa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmien yhteisessä osassa mainitsemalla, että 
kyseistä koulutusta järjestetään. Usein kuvattiin koulutuksen tavoitteet ja sisällöt sekä koh-
deryhmä. Yhdessä opetussuunnitelmassa mainitaan työammatti, johon itsenäiseen elämään 
valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta voi ”valmistua”.  Tämä käytäntö 
on yleinen ammatillisissa erityisoppilaitoksissa Tämän ilmiön taustaa ja merkitystä olisi 
ehkä syytä selvittää, koska koulutusmuoto on tavallaan ”rinnakkainen tutkintorakenne”. 
Tässä vaiheessa ilmiö on vielä vähäinen, mutta merkitystä olisi ehkä syytä pohtia. (Mietti-
nen 2011.)

Myös opetussuunnitelma-analyysin perusteella opiskelijoille annettu tuki on usein saman-
tyyppistä kuin perustutkintokoulutuksessa, mutta moniammatillista yhteistyötä korostetaan 
enemmän. Nivelvaiheyhteistyö korostuu erityisesti oman oppilaitoksen koulutuslinjoille 
siirryttäessä. Tutustumiset ja koulutuskokeilut opintolinjoilla ovat tavallisia ja yleensäkin 
valmentavan koulutuksen opetussuunnitelmiin sisältyy runsaasti ohjaavia elementtejä. Val-
mentava koulutus jää opetussuunnitelmissa irralliseksi osaksi tutkintotavoitteista koulutuk-
sesta. Ainoastaan yhdessä opetussuunnitelmassa korostettiin sitä, että valmentava koulutus 
on osa nuorten ammatillista koulutusta. (Miettinen 2011.)

Työryhmän kehittämisehdotuksia:

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ammatillisuutta tulisi painottaa ja se tulisi nähdä 
vahvemmin osana ammatillista koulutusta. 

Koulutusalakohtaisten opintojen toimeenpano ja sen merkitys vammaisten opiskelijoiden 
valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen osana työllistymisen ja jatko-opin-
tojen näkökulmasta tulisi selvittää.

Erityisopetusta tarvitsevat opiskelijat oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimusta koskevaan kohtaan saatiin vastaukset 12 koulutuksen järjestäjältä, joilla on 
ollut kokemusta erityisopetusta saavista opiskelijoista oppisopimuksessa. Opetussuunnitel-
ma-analyysin aineistossa ainoastaan yhdessä opetussuunnitelmassa on mainittu mahdolli-
suus toteuttaa oppisopimuskoulutus erityisopetuksena, joten sähköisen kyselyn ja opetus-
suunnitelma-analyysin tuloksia ei vertailla tässä yhteydessä.

Kaikki sähköiseen kyselyyn osallistuneista piti oppisopimusta joko hyvin tai kohtalaisesti 
soveltuvana erityisopetusta saaville opiskelijoille. Seitsemällä (60 %) oli käytössä erityisjär-
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jestelyitä oppisopimuksen järjestämiseen kuten tuettu oppisopimus. Oppisopimuskoulutus 
mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen. Erityisopetusta saaville opiskeli-
joille tarjottu tuki oli tiiviimpää yhteistyötä ja kommunikointia työnantajan kanssa yh-
teistyön solmimisessa ja ohjauksessa sekä ohjaajan tarjoama lisätty ohjaus ja tuki opiske-
lijoille. Tukiverkoston merkitys korostuu erityisesti vain kolmella vastaajalla 12:sta. Yksi 
koulutuksen järjestäjä toi esimerkiksi esiin yhteistyön kaupungin nuorisotoimen kanssa. 
Erityisopettajan mukanaolo oppisopimuksen solmimisvaiheessa mainittiin erikseen vain 
yhdessä vastauksessa. Erityisen tuen tarpeen määrittely ennen oppisopimuksen solmimista 
nostettiin esiin kuitenkin neljässä vastauksessa. 

Merkittävimmäksi tukitoimeksi työnantajalle nousi työpaikan ja työpaikkaohjaajan pereh-
dyttäminen ja koulutus erityisopetusta saavan opiskelijan ohjaamiseen ja kohtaamiseen. 
Yhtä suuressa roolissa oli jatkuva yhteydenpito opiskelijaan ja työpaikalle. Opettajan oh-
jausaikaa oli myös lisätty runsaasti sekä opiskelijalle että työyhteisölle. Opiskelijoille suun-
natut tukitoimet liittyvät joustaviin opetusjärjestelyihin, ajansuunnitteluun ja esimerkiksi 
tukivälineiden käyttöön. Erikseen kuvatut tukitoimet ovat pitkälti samoja kuin muille opis-
kelijoille tarjolla olevat. Apu teorian ja käytäntöjen kytkemisessä ja tietopuolisen koulutuk-
sen toteuttaminen tarvittaessa myös työpaikalla tapahtuvana mainittiin kahdessa vastauk-
sessa. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille toteutetaan yksittäisten vastausten mukaan 
myös tehtävien räätälöintiä ja annetaan oppimisessa selkeät tehtävärajaukset ja kapea-alaiset 
tavoitteet. Opiskelijoita myös tuetaan tehtävien teossa sekä valmennetaan tutkintotilai-
suuksiin. 

Useat vastauksissa nostetut ehdotukset oppisopimusjärjestelmän kehittämiseksi erityisope-
tusta saavien opiskelijoiden koulutusmuotona liittyvät riittävään yksilölliseen tukeen, jous-
tavaan opintoaikaan ja rahoitukseen. Lisäksi tuli mainintoja lisätiedottamisen tarpeesta niin 
työnantajille kuin koulutuksen järjestäjille rahoituksesta ja oppisopimuksen järjestämisen 
käytännöistä. Oppisopimuksen järjestämiseen tarvitaan resursseja niin työpaikkaohjaajal-
le kuin ohjaavalle opettajalle. Korotettu työnantajan korvaus ei selvityksen oppilaitoksissa 
näyttäisi olevan laajalti käytössä. 

Uudessa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2011–2016 todetaan, että 
menettelyjä oppisopimuskoulutuksen osallistumiskynnyksen alentamiseksi kehitetään ja 
edistetään muun muassa maahanmuuttajien ja vammaisten osallistumista oppisopimus-
koulutukseen esimerkiksi lisäämällä opiskelijan tukipalveluita tuetun oppisopimuksen mal-
lin mukaisesti. Sopimuksellista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja työpajojen kesken 
vahvistetaan siten että opinnot voidaan suorittaa työpajoilla tai muissa vaihtoehtoisissa op-
pimisympäristöissä. (Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016, s. 24.) 

Työryhmän kehittämisehdotus:

Tiedotusta tulisi lisätä niin käytössä olevista tukikeinoista kuin työnantajien positiivi-sista 
kokemuksista. Ohjaus- ja tukijärjestelmän synnyttämiseksi tulisi lisätä koulutus-ta, ohjei-
ta ja malleja tuetun oppisopimuksen sekä lisäkoulutuksen hankintasopimuksen mahdol-
lisuuksiin ja tekemiseen. Tuetun oppisopimuksen hankkeiden hyviä toimintamalleja ja 
aineistoja tulisi koostaa ja levittää laajemmin. 



112

Lähteet 
Ammattistartin seuranta. Kehittämishankkeen loppuraportti, 2011. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayh-
tymä. 

Erityisopetuksen strategia. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:47.

Hirvonen, M. 2006. Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin. Ammatillisen erityisopettajan työ 
muutoksessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 64/2006.

Hirvonen, S., Pelkonen, E. & Uitto, R. 2005. Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava ope-
tus ja ohjaus. Selvitys 2004. Opetushallitus. Moniste 29/2005.

Honkanen, E., Opinto-ohjaus ja erityisopetus, 2006. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisu-
ja 1/2006.

Kiiski, E. Erilaisen oppijan tukeminen oppisopimuskoulutuksessa. 2008. Opinnäytetyö: Ammatillinen 
opettajakoulutus, Ammatillinen erityisopettajakoulutus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Kaikkonen, L. (toim.), 2010. Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina. Tutkimus amma-
tillisten erityisopettajien työstä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 109/2010. 

Kilpeläinen, P., Räisänen, A., Koramo, M., Väyrynen, P. Oppimistulokset, Rakennus- ja metsäalan 
perustutkinnot. Väliraportti lukuvuosilta 2008−2009 ja 2009−2010. Opetushallitus, Koulutuksen seuranta-
raportit 2011:5

Kotamäki, S., Niemi, M., Sirkiä, H., Virnes, E., Räisänen, A. & Hietala, R. 2010. Hyvää vointia. Opis-
kelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa. 
Koulutuksen arviointineuvosto. 

Koramo, M. 2011. Työssäoppiminen ja ammatti- osaamisen näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa. 
Tilannekatsaus 2011. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2011:15.

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016. Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2011.

Kärki, S. 2009. Kuraattorin työ ammatillisessa oppilaitoksessa. Kuntouttavan sosiaalityön näkökulma eri-
tyisopiskelijoiden tuen tarpeen arviointiin. Kuopio University Press. Kuopion yliopisto. 

Miettinen, K. 2008. Opetussuunnitelmat ja erityisopetus ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa.  Tam-
pereen yliopisto. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 716. 

Miettinen, K. 2011. Opetussuunnitelma-analyysin tulokset. Julkaisematon.

Näyttötietoa ammattiosaamisesta 1. 2008. Kansallisen oppimistulostiedon tuottaminen ammattiosaami-
sen näytöistä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustut-
kinnoissa. Opetushallitus, Arviointi- ja seurantapalvelut.

OPM 2004. Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen rahoitustyöryhmän muistio Opetusministeriön 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:24. Opetusministeriö, Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.

Päivänsalo, P. & Miettinen, K. 2003. Selvitys vammaisten opiskelijoiden valmentavasta ja kuntouttavasta 
opetuksesta ja ohjauksesta kevätlukukaudella 2003. Opetushallitus 2004. 

Salmio M. ja Mäkelä M. 2009. Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys. 
Opetushallitus.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-1595. Helsinki: Tilastokes-
kus [viitattu: 25.7.2011]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/index.html.

Vehviläinen, J. (2009). Nuorten seurantajärjestelmän mallintaminen. Nuorta ei jätetä -raportti. www.
sosiaalikehitys.com/uploads/Nuorten_seurantajarjestelma.pdf 

Vertanen, I. Ammatillinen opettajuus vuonna 2010: toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajan työn 
muutokset vuoteen 2010 mennessä. HAMK & AKTK -julkaisuja 6/2002. 

Väyrynen, P.  2011. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt. Loppuraportti erityisopiskelijoiden 
kansallisista oppimistuloksista ammattiosaamisen näytöissä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan, 
kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa vuosina 2006–2009. Opetushallitus, Koulutuksen 
seurantaraportit 2011:7.



113

LIITE 1. Lähetekirje



114



115

LIITE 2. Kyselylomake

 
 

92 

LIITE	  2.	  Kyselylomake	  
 

 
 
 
Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Bovallius-ammattiopiston kanssa kyselyn ammatillisen peruskoulutuksen 
järjestäjille opiskelijoille suunnattujen tukitoimien sekä erityisopetuksen toteuttamisesta. Kysely on suunnattu 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille, joilla ei ole erityisopetuksen erityistehtävää. Kysely toteutetaan erik-
seen suomen- ja ruotsinkielisestä koulutuksesta. Kaksikieliset koulutuksen järjestäjät täyttävät suomenkielisen 
koulutuksen osalta tämän suomenkielisen lomakkeen. Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään valtakunnallisesti 
erityisopetuksen kehittämistyössä ja kyselyn avulla koottuja työkäytänteitä ja toimintamalleja tullaan levittämään 
edelleen koulutuksen järjestäjille. 
 
Tutkintotavoitteisen ammatillisen peruskoulutuksen kysymykset (osiot 1-5) koskevat tukitoimia ja käytänteitä, joita 
on käytössä kaikille tukea tarvitseville opiskelijoille sekä opiskelijoille, jotka saavat erityisopetusta. Kysymyksissä 
mainitaan erikseen, jos kohdassa halutaan painottaa erityisesti jotain kohderyhmää. Oppisopimuskoulutusta kos-
keviin kysymyksiin (osio 6) vastaavat oppilaitokset, joilla on kokemusta oppisopimusopiskelijoista, joiden opetus 
annetaan erityisopetuksena. Vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen kysymyksiin (osio 
7) vastaavat vain oppilaitokset, jotka tarjoavat ko. koulutusta.  
 
Tiedot pyydetään keräämään asiantuntijatiimissä oppilaitos/ koulutusyksikkökohtaisesti ja toimittamaan Opetus-
hallitukselle tällä Survette-lomakkeella 19.4.2011 mennessä (osoitteessa www.survette.com/28096-22351-
218@eots&1904). Kysely tulee täyttää kerralla, sillä se ei tallennu järjestelmään ennen kuin olette lähettäneet 
vastaukset painamalla viimeisen sivun Lopetus-painiketta. Lisätietoa ja yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät saatekir-
jeestä. 
 
 
 
1  TAUSTATIEDOT 
 
1.1  Koulutuksen järjestäjän nimi: (alasvetovalikko) 
 
1.2  Oppilaitoksen tai toimipisteen nimi (jos vastaus koskee yksittäistä oppilaitosta tai toimi-

pistettä): 
 
1.3  Vastaajan tiedot: 
 
 Yhdyshenkilön nimi:_________________ 

Yhdyshenkilön tehtävä: ______________ 
Sähköposti: _______________________ 
Puhelinnumero: ____________________ 
 

 
1.4  Koulutuksen järjestäjän omistajatyyppi:   
 (alasvetovalikko:) kunta, kuntayhtymä, yksityinen, valtio 
 
1.5  Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä oppilaitoksessa/ toimipisteessä: 

O alle 100 
O 100-200 
O 201–500 
O 501 - 1000 
O 1001 - 3000 
O yli 3000 

 
1.6  Ammatillista peruskoulutusta on oppilaitoksessa/ toimipisteessä seuraavalla alalla / seu-

raavilla aloilla: 
  humanistinen ja kasvatusala 
  kulttuuriala 
  yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 
  luonnontieteiden ala 
  tekniikan ja liikenteen ala 
  luonnonvara ja ympäristöala 
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  sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
  matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

 
1.7  Onko koulutuksen järjestäjällä rajattu erityisopetuksen erityistehtävä? 
 O Ei  O Kyllä 
 

(Jatka) 
 
 

 
2 OHJAUS JA TUKI TUTKINTOTAVOITTEISESSA KOULUTUKSESSA 
 
 Kysymykset 2.1–2.6 koskevat kaikille perustutkinto-opintoja suorittaville opiskelijoille suunnattuja 

ohjaus- ja tukitoimia. 
 
 
2.1  Mitä ohjausta ja tukea on saatavilla oppilaitoksessanne? Merkitkää seuraavasta taulukosta 

oppilaitoksessanne käytössä olevat vaihtoehdot sen mukaan, missä kaikissa opintojen vaiheessa 
niitä on teillä käytössä.  

 
 Opintojen 

alkaessa 
Opintojen 

aikana 
Opintojen päät-

tövaiheessa  
Ei ole käy-

tössä 
Erityisopetuksen vastuuopettaja 
Ammatillinen erityisopettaja 
Laaja-alainen erityisopettaja 
Koulunkäyntiavustaja  
Ohjaaja 
Viittomakielen tulkki 
Psykologin tuki oppimiseen ja 
  mielenterveyteen liittyen  
Siirto-HOJKSin käyttö 
Neuvonta ja ohjaus 
   koulutussuunnittelussa  
Lähtötason arvioinnit 
Opiskeluvalmiuksien kartoitus 
Oppimaan oppimisen taitojen 
  kehittäminen 
Ryhmäyttäminen 
Opintojen ohjaus 
Neuvontaa ja tukea arkielämän hallintaan 
Samanaikaisopetus 
Tavoitteiden yksilöllistäminen 
Yksilölliset oppimismenetelmät 
Yksilöllinen materiaali 
Yksilöllinen opiskeluaika  
Tilapäiset pienryhmät 
Osa-aikaiset pienryhmät  
Pysyvät pienryhmät 
Avoimet rästi-, tuki- tai vastaavat pajat 
Tukiopetus 
Työssäoppimisen tuki 
Tuki ammattiosaamisen näyttöjen 
  suorittamiseen  
Työvaltainen opiskelu 
Koulutuksen jälkeisen 
  työhönsijoittumisen suunnittelu 
Muu tuki- ja ohjaus, mitä? 
  (vastaus alle) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Jos vastasitte edellisen kysymyksen Muu-vaihtoehtoon, eritelkää muu tarjottu tuki: 
(Lyhyt avovastaus) _______________________________________________ 
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2.2  Merkitkää vielä käytössänne olevista vaihtoehdoista, kuinka hyvin arvioitte niiden 
 toimivan oppilaitoksessanne opiskelijoiden opiskelun ja oppimisen tukemisessa:  
 
 Erittäin 

huonosti 
Melko 

huonosti  
Ei hyvin 

eikä huo-
nosti 

Melko 
hyvin 

Erittäin 
hyvin 

Erityisopetuksen vastuuopettaja 
Ammatillinen erityisopettaja 
Laaja-alainen erityisopettaja 
Koulunkäyntiavustaja  
Ohjaaja 
Viittomakielen tulkki 
Psykologin tuki oppimiseen ja 
  mielenterveyteen liittyen  
Siirto-HOJKSin käyttö 
Neuvonta ja ohjaus 
   koulutussuunnittelussa  
Lähtötason arvioinnit 
Opiskeluvalmiuksien kartoitus 
Oppimaan oppimisen taitojen 
  kehittäminen 
Ryhmäyttäminen 
Opintojen ohjaus 
Neuvontaa ja tukea arkielämän hallin-
taan 
Samanaikaisopetus 
Tavoitteiden yksilöllistäminen 
Yksilölliset oppimismenetelmät 
Yksilöllinen materiaali 
Yksilöllinen opiskeluaika  
Tilapäiset pienryhmät 
Osa-aikaiset pienryhmät  
Pysyvät pienryhmät 
Avoimet rästi-, tuki- tai vastaavat pajat 
Tukiopetus 
Työssäoppimisen tuki 
Tuki ammattiosaamisen näyttöjen 
  suorittamiseen  
Työvaltainen opiskelu 
Koulutuksen jälkeisen 
  työhönsijoittumisen suunnittelu 
Muu tuki- ja ohjaus, mitä? 
  (vastaus alle) 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
 

O 
O 
 

O 
O 
O 
 

O 
O 
O 
 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
 

O 
O 
 

O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
 

O 
O 
 

O 
O 
O 
 

O 
O 
O 
 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
 

O 
O 
 

O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
 

O 
O 
 

O 
O 
O 
 

O 
O 
O 
 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
 

O 
O 
 

O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
 

O 
O 
 

O 
O 
O 
 

O 
O 
O 
 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
 

O 
O 
 

O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
 

O 
O 
 

O 
O 
O 
 

O 
O 
O 
 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
 

O 
O 
 

O 

 
Jos vastasitte edellisen kysymyksen Muu-vaihtoehtoon, eritelkää muu tarjottu tuki: 
(Lyhyt avovastaus) _______________________________________________ 
 
 
2.3  Tarkentakaa vielä, millaista pedagogista tukea ja ohjausta tarjotaan erityisesti psyykkistä 

tukea tarvitseville opiskelijoille? 
(AVOVASTAUS) 

 
2.4  Kuvailkaa kuinka ohjauksen ja tuen kohdentumista ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan 

oppilaitoksessanne: 
(AVOVASTAUS) 

 
2.5  Kuinka monta prosenttia erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoistanne opiskelee kokoai-

kaisesti erityisopiskelijoiden opetusryhmissä? (0-100%) _____ 
 
2.6  Arvioikaa vielä tukipalveluiden riittävyys oppilaitoksessanne 
 Riittämättömät Vähäiset Kohtalaiset Riittävät 
Tukipalvelut ovat opiskelijoiden tarpeisiin näh-
den mielestänne O O O O 
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TYÖELÄMÄSSÄ TAPAHTUVA OPPIMINEN JA TUKITOIMET 

Kysymykset 2.7 - 2.11 alla koskevat vain opiskelijoita, joille on tehty HOJKS. 
 
 
2.7  Onko oppilaitoksessanne sovellettu laajennettua työssäoppimista tai muita työvaltaisen 

opetuksen muotoja erityisopetusta saaville opiskelijoille? 
¢ Ei 
¢ Kyllä, mitä___________________ 

 
 
2.8  Mitä seuraavista ohjauksen ja tuen keinoista tarjotaan erityisopetusta saavien opiskelijoi-

den työssäoppimisjaksoilla? Merkitkää seuraavasta taulukosta eri vaihtoehdot sen mukaan, 
kuinka usein niitä on teillä käytössä: 
 

 Ei kos-
kaan 

Joskus Usein 

Tehostettu tuki työssäoppimisen aikana  
Työvalmentajan palvelut 
Työpaikan perehdyttäminen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 
ohjaamiseen 
Kirjallinen ohjausmateriaali työpaikoille 
Muu, mitä? (vastaus alle) 

O 
O 
O 
 

O 
O 

O 
O 
O 
 

O 
O 

O 
O 
O 
 

O 
O 

 
Jos vastasitte edellisen kysymyksen Muu-vaihtoehtoon, eritelkää muu tarjottu tuki: 
(Lyhyt avovastaus) ________________________________________________________ 

 
 
2.9  Suorittavatko erityisopetusta saavat opiskelijat ammattiosaamisen näyttöjä yhtä paljon 

työpaikalla kuin muut opiskelijat? 
¢ Ei 
¢ En osaa sanoa 
¢ Kyllä 

 
2.10 Minkälaisia erityisjärjestelyjä on käytössä erityisopetusta saavien opiskelijoiden ammat-

tiosaamisen näyttöjen järjestämisessä ja arvioinnissa?  Merkitkää seuraavasta taulukosta eri 
vaihtoehdot sen mukaan, kuinka usein niitä on teillä käytössä: 
 

  Ei kos-
kaan 

Joskus Usein 

Tuki näyttöön valmentautumisessa 
Tuki näytön suorituksessa (esim. tukihenkilö tai lisätty ohjaus) 
Aikataulun joustot näytön suorittamisessa 
Näyttöympäristön varmistaminen opiskelijalle sopivaksi 
Näytön ammattitaitovaatimusten ja tavoitteiden mukauttaminen 
Näytön arviointi sanallisena 
Näytön arviointi sanallisena ja numeerisena 
Muu, mitä? (vastaus alle) 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

 
Jos vastasitte edellisen kysymyksen Muu-vaihtoehtoon, eritelkää muu tarjottu tuki ja eri-
tyisjärjestelyt: 
(Lyhyt avovastaus) ________________________________________________________ 
 

 
2.11 Kuinka tärkeänä näette mahdollisuuden mukauttaa ammattiosaamisen näyttöjen ammatti-

taitovaatimuksia ja tavoitteita? 
 

O  Ei lainkaan tärkeää 
O  Ei kovin tärkeää 
O  Melko tärkeää  
O  Erittäin tärkeää 
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KEHITTÄMISTOIMET 
 
2.12 Onko oppilaitoksessanne ollut viime vuosina erityisiä opiskelijoiden ohjausta ja tukea 

kehittäviä toimia tai kehittämishankkeita, joiden keskeisiä tuloksia tai hyviä käytäntöjä ha-
luaisitte levittää tämän selvityksen kautta? (Voitte jättää myös yhdyshenkilön tiedot, johon 
voimme ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi.)  
(AVOVASTAUS) 

 
(Jatka) 

 
 
 
3  TUTKINTOTAVOITTEISEN KOULUTUKSEN SIIRTYMÄT, LÄPÄISY JA SEU-

RANTA 
 

Kysymykset koskevat opiskelijoita, joille on tehty HOJKS. 
 

 
Erityisopetusta saavien opiskelijoiden keskeyttäminen, sijoittumisen seuranta ja tutkinnon 
osien suorittaminen:  
 Ei En osaa 

sanoa 
Kyllä 

3.1 Onko oppilaitoksessanne nähtävissä eroja erityisopetusta saavien 
opiskelijoiden keskeyttämisessä verrattuna muihin opiskelijoihin?  

 
3.2 Seurataanko erityisopetusta saavien opiskelijoiden sijoittumista 

valmistumisen jälkeen?  
 
3.3 Onko erityisopetuksen osalta varauduttu tutkinnon osien järjestä-

miseen? 

 
O 

 
O 
 
 

O 

 
O 
 

O 
 
 

O 

 
O 
 

O 
 
 

O 

 
 
3.4  Jos vastasitte edelliseen kysymykseen (3.3) kyllä, kuvailkaa tutkinnon osien soveltuvuutta 

ja käytäntöjänne: (Esim. miten suunnittelussa on huomioitu opiskelijoiden yksilölliset polut, kuin-
ka yhteistyö sidosryhmien kanssa on toteutettu?)  
(AVOVASTAUS) 

 
3.5  Miten oppilaitoksessanne on pyritty ehkäisemään erityisopetusta saavien opiskelijoiden 

opintojen keskeyttäminen?  
(AVOVASTAUS) 

 
 
YHTEISTYÖ AMMATILLISTEN ERITYISOPPILAITOSTEN KANSSA 
 
3.6  Siirtyykö opiskelijoita oppilaitokseenne erityisoppilaitoksista? 

O  Ei  
O  Kyllä. Siirtyneiden määrä lukuvuonna 2010-2011___ 

 
3.7  Siirtyykö teiltä opiskelijoita erityisoppilaitoksiin? 

O  Ei 
O  Kyllä. Siirtyneiden määrä lukuvuonna 2010-2011 ___ 

 
3.6  Kuvailkaa yhteistyötänne erityisoppilaitosten kanssa: 

Keskeyttäminen opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa oli vuonna 2008 
valtakunnallisesti noin 10 %, erityisopetuksessa olevien osalta lähes 17 %. Vuonna 2005 opintonsa aloit-
taneista opiskelijoista tutkinnon oli suorittanut vuoden 2008 loppuun mennessä kaikista opiskelijoista lähes 
63 %, erityisopetusta saavista opiskelijoista 48 %. Tilastoissa ei ole mukana ammatillisia erityisoppilaitok-
sia. 
 
(Lähde: Opetushallitus/ Tilastokeskus) 
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(AVOVASTAUS) 
 

(Jatka) 
 
 

 
 
4  ERITYISOPETUKSEN TARPEEN TUNNISTAMINEN JA PERUSTEEN MÄÄ-

RITTELEMINEN 
 

 
Erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrän muutos: 
 Ei En osaa 

sanoa 
Kyllä 

4.1  Onko erityisopetusta saavien opiskelijoiden suhteellinen määrä 
kasvanut oppilaitoksessanne viimeisen viiden vuoden aikana?  

 
4.2  Onko vieraskielisten erityisopetusta saavien opiskelijoiden suh-

teellinen määrä kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana? 

 
O 
 

O 
 

 
O 
 

O 

 
O 
 

O 
 

 
Kuvailkaa muutosta: Jos erityisopetusta saavien (kaikkien / vieraskielisten) opiskelijoiden 
määrä on kasvanut tai laskenut, mihin arvioitte muutoksen perustuvan? 
(Lyhyt avovastaus)  

 
 
4.3  Minkälaisia menetelmiä käytätte tuen tarpeen tunnistamiseen ja erityisopetuksen perus-

teen määrittelemiseen eri opiskelijoilla? 
(AVOVASTAUS)  

 
 
4.4  Miten tai millaisilla menetelmillä tunnistetaan opiskelijoiden psyykkiset tuen tarpeet? 

(AVOVASTAUS) 
 
 
Arvioikaa HOJKS-prosessin käytäntöä, toimivuutta, seurantaa ja siihen varattuja resursseja 
oppilaitoksessanne (Huonosti = paljon kehitettävää – Erittäin hyvin = vakiintunut ja toimiva käytäntö) 
 
 Huonosti Kohtalaisesti Hyvin Erittäin 

hyvin 
4.5 Kuinka HOJKS-prosessi toteutuu oppilaitok-

sessa? 
 
4.6 Missä määrin HOJKS-prosessiin on varattu 

oppilaitoksessanne resursseja? 
 
4.7 Miten HOJKSin avulla voidaan varmistaa 

opiskelijoiden saamat tukipalvelut ja opinto-
jen sujuvuus? 

O 
 

O 
 
 

O 
 

O 
 

O 
 
 

O 
 

O 
 

O 
 
 

O 

O 
 

O 
 

 
O 
 

 
 
4.8 Arvio HOJKSin seuraamiseen varatuista resursseista tuntimääräisesti:  

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrä on ollut viime vuosina valtakunnallisesti kasvussa. Vuonna 
2008 opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa erityisopiskelijoita oli 12,5 %, 
vieraskielisistä opiskelijoista 17 %. Yleisin erityisopetuksen peruste on ”muu syy”: Suomen- ja ruotsinkieli-
sistä "muu syy" oli perusteena kolmanneksella, muunkielisillä lähes puolella. Toiseksi yleisin syy oli "kielel-
liset vaikeudet", joka oli perusteena suomen- ja ruotsinkielisillä viidenneksellä, muunkielisillä kolmannek-
sella. 
 
(Lähde: Opetushallitus/ Tilastokeskus) 
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tuntimäärä / opiskelija? ______ 
 
 
4.9 Mitä haasteita HOJKSin laatimisessa, toteuttamisessa ja seuraamisessa on oppilaitokses-

sanne?  
(AVOVASTAUS) 

 
 
4.10 Miten kehittäisitte HOJKS-prosessia, jotta se palvelisi paremmin erityisopetusta saavien 

opiskelijoiden opetusta ja ohjausta? (Esim. erityisopetuksen luokittelu, rahoitusperuste) 
(AVOVASTAUS) 
 

(Jatka) 
 
 
 
 
5  OPETTAJUUDEN KEHITTÄMINEN 
 
5.1  Millaista erityispedagogista osaamista tulisi kaikkien opettajien hallita? 

(AVOVASTAUS) 
 
5.2  Millaista erityisopettajuutta uskotte tarvittavan tulevaisuudessa? 

(AVOVASTAUS) 
 

(Jatka) 
 
 
 
6  ERITYISOPETUSTA SAAVAT OPISKELIJAT OPPISOPIMUSKOULUTUK-

SESSA 
 
 
6.1  Onko oppilaitoksessanne kokemusta oppisopimusopiskelijoista, joille on tehty HOJKS? 

O  Ei (Siirtykää seuraavaan osioon alasivun Jatka-painikkeella) 
O   Kyllä 

 
 
Arvioikaa oppisopimuksen soveltuvuutta erityisopetusta saaville opiskelijoille ja rahoituksen 
riittävyyttä. 
 Huonosti Kohtalaisesti Hyvin Erittäin 

hyvin 
6.2 Oppisopimus soveltuu erityisopetusta saa-

ville opiskelijoille 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

6.3 Erityisopetuksen järjestämiseen saatava 
yksikköhinnan korotuksen lisäresurssi riit-
tää  

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

 
 
6.4  Onko käytössänne erityisjärjestelyjä oppisopimuksen järjestämisessä (esim. erityisoppi-

sopimus, tuettu oppisopimus)? 
O Ei 
O Kyllä, mitä?__________________________________ 

 
6.5  Kuvailkaa erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppisopimuksen järjestämiseen liittyviä 

yhteistyömalleja: 
(AVOVASTAUS) 

 
6.6  Kuvailkaa keskeiset opiskelijalle ja työnantajalle tarjotut tukitoimet: 

(AVOVASTAUS) 
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6.7  Miten oppisopimusjärjestelmää tulisi kehittää, jotta oppisopimuskoulutusta voitaisiin so-
veltaa paremmin erityisopetusta saavien opiskelijoiden koulutusmuotona? 
(AVOVASTAUS) 

 
(Jatka) 

 

 
 
7  VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPE-

TUS JA OHJAUS 
 
 
 
7.1  Järjestetäänkö oppilaitoksessanne vammaisten valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja 

ohjausta? 
 

¢ Ei (Siirtykää lopetus-sivulle alasivun Jatka-painikkeella) 
¢ Kyllä 

 
KUVAILKAA OPISKELIJOILLE TARJOTTUA OHJAUSTA JA TUKIPALVELUITA  
 
7.2  Ennen opintojen alkua ja opintojen alkaessa: 

(AVOVASTAUS) 
 
7.3  Opintojen aikana: 

(AVOVASTAUS) 
 
7.4  Opintojen päättövaiheessa ja opintojen päättymisen jälkeen: 

(AVOVASTAUS) 
 
 

(Jatka) 
 

  
 
 
Kiitos vastauksistanne! 

Lähettäkää vastaukset painamalla Lopetus-painiketta alla 
 
Vinkki: Voitte tallentaa omat vastauksenne pdf-dokumentiksi lähettämisen jälkeen. 
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