
Erityinen tuki 

ammatillisessa 

koulutuksessa –

ajankohtaisia asioita
Esityspaikka ja aika



Yleistä ammatillisesta koulutuksesta

• Oppivelvollisuuden laajentuminen 1.8.2021 alkaen, koulutukseen hakeutumisvelvoite jo 
1.1.2021 alkaen

• Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) 1.8.2022 alkaen

• Toisen asteen koulutusten kehittäminen

• Oikeus osata –kehittämisohjelma

• Haut ja valinnat koulutukseen

• Koulutusmäärien lisääminen

• KV-rekrytoinnit, soten henkilöstön riittävyys ja saatavuus

• Kielitaito, tutkintokieli/opetuskieli

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, osallisuus
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Erityinen tuki ja vaativa erityinen tuki

• Karvin arviointi, erityisen tuen kehittäminen

• Vaativan erityisen tuen kehittämisehdotukset

• Oppivelvollisuuslaki ja sen seurantasuunnitelma, erityisen tuen 

lausumat

• Erityisen tuen arviointia koskevat säännökset lakiin 1.8.2022

• Koulutukseen ohjaus; erityinen tuki/vaativa erityinen tuki

• Vaativa erityinen tuki –erityinen tuki
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Opiskeluhuollon rooli opiskelijoiden hyvinvoinnin, 

terveyden, turvallisuuden ja osallisuuden tukemisessa

• Mikä muuttuu ja mikä ei?

• Oppilas- ja opiskeluhuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.1.2023

• Yhteisöllinen opiskeluhuolto –yksilölliset opiskeluhuoltopalvelut

• Yhteistyö kunnat, koulutuksen järjestäjät, hyvinvointialueet

• Opiskeluhuoltolaissa selkeät rakenteet ja yhteistyövelvoitteet

• Opetushallitus antanut opetussuunnitelman perusteet ja 
ammatillisen koulutuksen määräys (keskeiset periaatteet ja 
opiskeluhuollon tavoitteet): koulutuksen järjestäjän 
opiskeluhuoltosuunnitelma
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Tuleva hallitusohjelma?

• Linjaa seuraavan hallituksen tulevan neljän vuoden keskeiset 

strategiset tavoitteet, jonka pohjalta tehdään toiminta- ja 

seurantasuunnitelma

• Tulevan hallitusohjelman teemoja?
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Etukäteiskysymyksiä osallistujilta

• Oppivelvollisuus: kertyneet kokemukset, arviointi- ja kehittämissuunnitelmat ministeriössä

• TUVA: tilannekatsaus ja mitä on tulevaisuus?

• Onko rahoitussuunnitelmat muuttuneet?

• Ammatilliset erityisopettajien työnkuva yleisissä oppilaitoksissa, voisiko lain avulla vastuita ja 
asiantuntijuutta vahvistaa sekä selventää?

• Ammatillisten tutkinnon osien arvioinnin mukauttamisen periaatteista: peruslinjat 
mukauttamisen suhteen ovat selvillä mutta tarkennuksia siihen, miten yksittäiset 
arviointikriteerit ammattitaitovaatimusten sisällä otetaan mukauttamisessa huomioon 
ja millainen vaikutus niillä voi olla mukauttamispäätöksissä. Jos yksi tai muutama 
yksittäinen kriteeri ei toteudu T1-tasolla, miten toimitaan - mukautetaanko arviointia vai ei? 
Entä jos useampi kriteeri ei toteudu ja missä menee ns. "raja" vai onko rajan vetäminen aina 
jotenkin tekijästä ja näkemyksestä kiinni? Onko tähän selkeitä ohjeita ja neuvoja? Joissain 
tutkinnon osissa on valtava määrä yksittäisiä kriteerejä ammattitaitovaatimusten sisällä. 
Paljon olen kysellyt näkemyksiä eri toimijoilta mutta tuntuu olevan hajontaa ja erilaisia 
tulkintoja
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Kiitos 

mielenkiinnostanne!


