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opiskelijapalvelut

Erityisopetus on opiskelijan oikeus
Kun opinnot eivät suju ja opintojen vaatimukset ja tavoitteet ovat opiskelijalle
kohtuuttomia TAI opiskelijan terveydentila liittyy syitä
–on opetus mahdollista järjestää erityisopetuksena!
Aloitetaan HOJKS –prosessi.
H O J K S = henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma
• siirtymävaihe, alkukartoitus (luki- ja matikka), vanhempien lupa, esitys
erityisopiskelijaksi siirrosta, HOJKS:n laadinta, tukitoimien suunnittelu ja
toteutus, tarkistus
• voidaan purkaa tarpeettomana
• opetus ja tukitoimet suunnitellaan niin, että opiskelija voidaan arvioida
normaalien arviointikriteerien mukaan
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erityinen tuki ja erityisopetus
• Erityisyys ei leimaa opiskeluarjessa, salassapitovelvollisuus
• Erityisyys ei useinkaan pidennä opiskeluaikaa
”Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus/oikeus erityiseen tukeen: esimerkiksi
tukiopetukseen. Tukiopetus ei ole erityisopetusta ”
”Peruskoulunsa erityisopiskelijana päättänyt ei välttämättä ole erityisopiskelija
Sedussa –joskus yksilöllinen erityinen tuki riittää”
”Osa opiskelijoista tarvitsee erityisopetusta, opiskelijalla on silloin oikeus saada
suunnitelmallista ja pitkäkestoista tukea opintoihi. Tuen järjestäminen opintoihin
on oppilaitoksen tehtävä!”
”jokaiselle opiskelijalle tehdään lähtötasotestit, jos tarvetta tehdään yksilötestit”
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Erityisopetuksen resursseja
• 13 päätoimista erityisopettajaa, koulutettuja
erityisopettajia 37
• ammattiohjaajia
• opetuspisteiden Erva –vastaavat
• Ervatyöryhmä (vastuuta omasta opetuspisteestä)
• HOJKS –tarkastukset,
• yhtenäiset toimintatavat toimintaohjeessa
• konkreettista apua kehittämishankkeista (OPH,
ESR)
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Arviointi erityisopetuksessa
”Tavoitteena on aina , että opiskelija valmistuu ammattiin ja saa
tutkintotodistuksen! ”
Jos tukitoimienkaan avulla ei opiskelija saavuta T1 –tasoa, voidaan opinnot
arvioida mukautettujen arviointikriteereiden mukaan
Opiskelijalla täytyy aina olla HOJKS, lisäksi täytyy olla lupa huoltajalta sekä
viranhaltijapäätös tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten tai
osaamistavoitteiden tai osaamisen arvioinnin mukauttamisesta.
Perusteita: aiempi mukautus, heikko opintojen menestys, kehityksen
viivästymä (diagnosoitu), jne.

Opiskelija saa tutkintotodistuksen, vaikka arviointi perustuu
mukautettuihin arviointikriteereihin:
• M –merkintä tutkintotodistukseen
• Jatko-opintoihin voi olla vaikutusta
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Erityisopiskelijoiden määrä:
• Koulutuskeskus Sedussa opiskelee yhteensä 3993 opiskelijaa, joista
erityisopiskelijoita on 660 eli 16,5%. (tilanne 20.9.2016). Erityisopiskelijoiden
määrät vaihtelee opetuspisteittäin ja tutkinnoittain.
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Ertyisopiskelijat perustutkinnoittain
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01

02

03

Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja
keskittymisen vaikeudet
Kielelliset vaikeudet

Opiskelijat, joilla on vaikeita lukemiseen,
kirjoittamiseen tai puhumiseen liittyviä vaikeuksia
kuten vaikea lukiongelma, dysfasia tai dyslexia.

Vuorovaikutuksen ja kä yttä ytymisen

Opiskelijat, joilla on k
ä yttä ytymiseen liittyviä ongelmia
kuten sosiaalista sopeutumattomuutta. Opiskelijoilla
voi olla kasvuun, kehitykseen ja elä m
ä ntilanteisiin
liittyv
ä ä sitoutumattomuutta opintoihin ja
oppilaitosyhteis
ö ö n.

vaikeudet

04

05

Lievä kehityksen viivä styminen

Opiskelijat, joilla on laajoja oppimisvaikeuksia, mutta ei
kuitenkaan kohdan 5 mukaista vaikeaa kehityksen
viiv
ä stym
ä ä .N
ä m
ä opiskelijat ovat yleens
ä
perusopetuksessa suorittaneet mukautetun
opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Heillä on usein
erityistä oppimisen hitautta, heikkolahjaisuutta, liev
ää
kehitysvammaisuutta tms.

Vaikea kehityksen viivä styminen;

Opiskelijat, jotka ovat saaneet perusopetuksessa
opetusta toiminta-alueittain ja jotka yleens
ä tarvitsevat
runsaasti henkilö kohtaista avustusta p
ä ivittä isiss
ä
toiminnoissa.
Mielenterveyden ongelmat, p
ä ihdekuntoutujat

keskivaikea tai vaikea kehitysvamma
06
07
08

Opiskelijat, joilla on diagnosoituja hahmottamiseen, tarkkaavaisuuteen
ja keskittymiseen liittyviä vaikeuksia kuten ADHD

Psyykkiset pitkä aikaissairaudet
Fyysiset pitkä aikaissairaudet

Esimerkiksi allergia, astma, diabetes, epilepsia, sy
ö p
ä

Autismiin ja Aspergerin oireyhtym
ä ä n
liittyvä t oppimisvaikeudet

09

Liikkumisen ja motoristen toimintojen

Tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oireyhtym
ä ,
lyhytkasvuisuus

vaikeus
10
11
12
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Kuulovamma
ä kö vamma
N
Muu syy, joka edellyttä ä erityisopetusta

Esityksen nimi / Tekijä

N illä opiskelijoilla voi olla merkittä viä oppimis- ja
ä
opiskeluvaikeuksia, joita ei ole diagnosoitu. T
ä h
ä n
ryhm
ä ä n kuuluvat my
ö s erittä in paljon yksilö llistä
tukea tarvitsevat opiskelijat, ja tuen tarve ei perustu
mihink
ä ä n muuhun luokkaan.

Keinoja opiskelijan tukemiseksi
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HOJKS/ Elina Forslund

Arkaluonteisia tietoja ei kirjata…
• henkilön terveydentilaan, sairauteen, vammaisuuteen
tai häneen kohdistettuihin hoitotoimenpiteisiin,
• rikolliseen tekoon tai rangaistukseen,

• sosiaalihuollon tarpeeseen,
• rotuun, uskonnolliseen, yhteiskunnalliseen tai
poliittiseen vakaumukseen,
• seksuaaliseen suuntautumiseen,
• opinto-oikeuden peruuttamiseen
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