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Tuen tarpeita ammatillisessa erityisoppilaitoksessa

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GelXZYQqi98&feature
=emb_logo

• Ammatillisen erityisopetuksen opiskelijamäärä: vuonna 2004 osuus kaikista 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 5,4%. Vuonna 2017 osuus oli 8,9% 
(Tilastokeskus)

• Syitä tulla ammatilliseen erityisoppilaitokseen
- Moniongelmaisuus 

• Minäpystyvyyden tukeminen
• Ohjauksen tarve: määrä, toiminnanohjaus, opinto-ohjaus
• Oppimisen tuki: ammatilliset erityisopettajat, laaja-alainen erityisopettaja, 

opot, opiskeluvalmentajat, työhönvalmentajat
• Ohjausresurssia on enemmän kuin yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa
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Talent –pikatreffit 

• Talent –pikatreffien esittely (uraon.weebly.com –osoitteessa)
• Toiminnallinen harjoite
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Kenestä on työhön?

• Työllistymisprosentti AMEO (27,6%) versus yleiset AO:t (noin 70%)
• Asennekysymys: annetaan mahdollisuus päästä töihin
• Ei mennä diagnoosi edellä, vaan etsitään ne tuet, joka mahdollistaa 

työllistymisen
• Lähes kaikki voivat tehdä jotain työtä, JOS heille annetaan siihen 

mahdollisuus, ja työtehtävä on osaamistasoon ja kykyihin räätälöity
• Omien haasteiden hallitseminen helpottuu, kun kokee kuuluvansa 

yhteisöön, ja löytää omat keinonsa työn tekemiseen
• Tavoitteiden asettaminen helpottaa itsensä kehittämistä
• Työllistyminen on mahdollisesti pitkä prosessi, ja kehittyminen työntekijänä 

jatkuu läpi työelämän
• Oman lähipiirin vaikutus, ohjauksen haasteet
• Kokemuksia ja esimerkkejä 
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Tuen tarpeita työelämässä ja sinne siirryttäessä

• TJK-paikan etsintä, mahdollisuus työhön, piilotyöpaikat
• Tuen tarve työpaikoilla: työpaikkaohjaajien koulutus, kiinteä 

työelämäyhteistyö
• Yksilölliset tuen tarpeet huomioitava työpaikoilla, myös eri työtehtävissä
• Työtehtävien räätälöinti ja pilkkominen, tutkinnonosien avaaminen sekä 

opiskelijalle että työpaikkaohjaajalle
• Useita työpaikkoja saadaan TJK-jakson kautta
• Valmentautuminen työnhakuun: osaaminen etusijalle. Työn tekemisen 

mahdollisuus
• Rekrypäivät: altistetaan ja tutustutetaan työelämän vaativan erityisen tuen 

opiskelijoihin ja heidän työkykyynsä
• Verkostoyhteistyö työelämäsiirtymissä: etukäteen suunniteltu tuki 

työnantajalle, tuettu työllistyminen, TE, Kela
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Pussillinen uutta

• Uraohjausvideo, ammattiin valmistuneen näkökulma: 
https://www.youtube.com/watch?v=2MDnyy5rE8M&feature
=emb_logo
• Uraohjausvideo, työnantajan näkökulma: 

https://www.youtube.com/watch?v=QVMdM98aKpE&feat
ure=emb_logo
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Kiitos!

• Uraon.weebly.com
• Työuralle.fi
• https://www.kiipula.fi/tyoelamayhteistyo
• Pia Törwall, Ammattiopisto Live, pia.tornwall@inlive.fi
• Kati Jokio, Kiipulan ammattiopisto, kati.jokio@kiipula.fi
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