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Mitä ajattelet minusta
sitä luulet minusta

sinä olet sellainen minulle
miten minut näet.

Usko kuitenkin
että

mitä teet minulle
miten kuuntelet minua

sellainen minusta tulee. 



auta
rohkaise
ohjaa
kannusta
vastuuta
valmenna
tue
keskustele
ole läsnä
arvosta
mahdollista
anna palautetta
luota

Miksi vinkkivihko?
Erityistä ja erilaista tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä ammatillisessa koulutuk-
sessa on kasvanut viime vuosina. Tämän vuoksi opetus- ja ohjaushenkilöstö on usein 
tilanteessa, että tietoa tuen tarpeesta kyllä on, mutta ei siitä, miten oppimista konk-
reettisesti voisi tukea. Minkälaisia apuvälineitä olisi käytettävissä? Miten löytää sopi-
vin oppisen tapa juuri tälle opiskelijalle? Miten tukea erilaista oppijaa isossa ryhmässä?

Näihin ja moniin muihin erityisopetuksen kysymyksiin Varsinais-Suomen ammatilli-
set oppilaitokset päättivät hakea ratkaisua Opetushallituksen rahoittamalla projek-
tilla ”Lisää tukea tutkinnon suorittamiseen ja työelämään siirtymiseen”. Projektin 
tavoitteena oli kehittää erityisopetusta niin, että se entistä tehokkaammin tukee eri-
tyistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen läpäisyä sekä työelämään siirtymis-
tä. Monet mallit ja tavat, joita projektissa toteutettiin, olivat tuttuja – joskus jossain 
testattuja ja hyväksi havaittuja. Tavoitteena oli erityisesti hyödyntää aikaisempien 
projektien tuloksia ja edelleen kehittää niitä.  Pyörää ei aina tarvitse keksiä uudes-
taan, mutta sitä on usein hyvä tuunata. 

Näistä tuunatuista malleista sekä toki kokonaan uusistakin kokosimme tämän vinkki-
vihon, josta toivomme olevan hyötyä ihan tavallisissa opetustilanteissa ja opiskelijan 
ohjauksessa niin opintojen aikana kuin myös siirtymisessä työelämään. Koska maa-
ilma ei tullut valmiiksi ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen ohjaus 
ja tukeminen kehittyvät koko ajan, jätimme vihon loppuun tilaa uusille malleille, vin-
keille ja omille ajatuksille. 

Lisää vinkkejä löydät myös www.koulutustakuu.fi/tuotetori -sivulta. 

Anu Parantainen
Projektipäällikkö
Turun kaupungin sivistystoimiala

http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/


Tärkeä motivaatio
Kaikki opiskelijat ja varsinkin erityistä tukea tarvitseva opiskelija tarvitsee motivoivaa 
tukea ja kannustavaa oppimisympäristöä. 

Hyvän opiskelumotivaation 
edellytyksiä

myönteinen minäkuva, hyvä itsetuntemus

osaaminen eli taitojen ja vahvuuksien tunnistaminen

itsemääräämisoikeus, autonomia

yhteenkuuluvuuden tunne

merkityksellisyys, vaikuttavuus

opiskelijaa arvostava ja kuunteleva

opiskelijan vahvuuden huomioiva

sitouttava ja mukaan ottava opetus 

antaa kokemuksen osaamisesta

antaa tukea tehtävien suunnitteluun ja tekemiseen

haaste on sopiva kykytason mukaan

antaa välittömän positiivisen palautteen suorituksesta 

yhdessä toimiminen

Positiivisesti motivaatiota tukeva   
oppimisympäristö  

Motivoitunut opiskelija työskentelee tavoitteellisesti kohti asetettuja päämääriä. Hän 
on innostunut ja kiinnostunut edistymään tiedollisesti, taidollisesti ja hän valmistuu 
tutkintoon aikataulun mukaisesti.
 
Positiivinen motivointi auttaa palautumaan opiskelijan oppimisvaikeuksien aiheut-
tamista ongelmatilanteista ja epäonnistumisista takaisin aktiiviseksi oppijaksi. Posi-
tiivinen palaute tekemisestä nostaa itsetuntoa ja onnistumisen kokemus tehtävän 
suorittamisesta tuo luottamusta omaan osaamiseen. 

Nuoren kohtaaminen
Nuoren pitää ensin tulla kuulluksi ja kohdatuksi ja vasta sitten opetetuksi ja ohjatuksi.

Kohtaamisen muistilista: 
anna rakentavaa palautetta ja ole avoin

kannusta ja tue vaikeinakin hetkinä

ole luotettava ja hyväksyvä

ole innostunut ja inhimillinen

Nuorten motivoinnin 
tArkeys

kohtaa nuori, kysele kuulumisia 
ja kuuntele

kysy avoimia kysymyksiä ja pyri  
ymmärtämään tilanne

ole kiinnostunut, ohjaa ja neuvo

ole positiivinen ja kehu nuoren                          
suoritusta aina kun voit

vahvista nuoren itsetuntoa                                 
korostamalla onnistumisia ja osaamista



Tervetuloa 
Ammattialan yhteinen aamupäivä, jossa ovat mukana kaikki opiske-
lijat ja opettajat. Kaikki osallistujat kiertävät eri työtiloissa olevissa 
tehtäväpisteissä ja suorittavat ryhminä erilaisia ammattiin liittyviä 
tehtäviä. 

Tavoite: tutustuminen, yhteistyö,                    
positiivinen yhteenkuuluvuus Lisätietoja: Maarit Toivola

Turun kaupungin sivistystoimiala 
Turun ammatti-instituutti, maarit.toivola@turku.fi

Positiivinen, sitouttava 
ja motivoiva opintojen 

aloitus
Toteutetaan kolmena aamupäivänä 

opintojen alkuvaiheessa.

Alaan sitouttaminen
Teemana on alaan tutustumista opettajan johdolla. Aamupäivän 
aikana opintonsa aloittaneet opiskelijat tekevät leikkimielisiä teh-
täviä sekä kokeilevat omia taitojaan. Käytössä on erilaisia helppoja 
ammatillisia työtapoja tai välineitä. Tehtävien ohella käydään kes-
kustelua alan töistä, tuotteista ja välineistä. 

Tavoite: sitouttaminen alaan ja opintoihin  

Vertaistuki
Kolmannen vuoden opiskelijat osallistuvat aloittavien opiskelijoi-
den ammattitunneille ja toimivat annetun tehtävän henkilökohtaisi-
na ohjaajina. Aloittava opiskelija saa jatkuvaa ohjausta, kannustus-
ta ja tukea uuden asian opetteluun. 

Tavoite: vertaistuki, ohjaus, motivointi, yhteistyö
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OPPIMISEN APUVaLINEET 

Luki- ja oppimisvaikeudet ovat yksilöllisiä ja sellaisia ovat niihin tarvittavat apuvä-
lineratkaisutkin. Myös niiden aiheuttamat haitat ovat erilaisia ja eriasteisia, ja ne 
vaihtelevat elämäntilanteiden, toimintaympäristön ja kiinnostusten mukaan. Yhdelle 
sopiva apuväline tai -keino ei välttämättä tuo apua toiselle. Jokaisen tulee itse kokeil-
la ja etsiä apuvälineet, jotka parhaiten auttavat häntä eri tilanteissa. Erityisopettajan 
asiantuntemusta tai esimerkiksi Erilaisten oppijoiden liittoa ja heidän osaamistaan 
voi hyödyntää soveltuvien ja tarpeenmukaisten apuvälineiden löytymisessä.

Lue lisää aiheesta osoitteesta esimerkiksi: 
www.erilaistenoppijoidenliitto.fi

Apuväline tai -keino lisää tukea tarvitsevan opiskelijan toimintakykyisyyttä ja mahdol-
listaa aktiivisen osallistumisen. Se lisää omatoimisuutta, itsenäisyyttä ja ennaltaeh-
käisee mahdollisia suurempia haittoja sekä edistää oppimista ja sen kautta osaamista.

Haaste Esimerkkejä apuvälineistä
hahmotushäiriö, ongelmia lyhytkestoi-
sessa muistissa, hätäinen lukustrategia

lukukalvot  
lukuviivaimet

keskittymisvaikeus, työpisteessä 
pysyminen ja työn eteneminen

kuulokkeet 
musiikin kuuntelu
tehtävien pilkkominen pienempiin osiin

kynällä kirjoittaminen kynätuet
tietokoneen käyttö

ajanhallinnan haasteita jäljellä olevan ajan näyttävä kello 
(timer, munakello)

matematiikan vaikeudet erilaisten geometristen muotojen käyttö, 
leikkirahat, nopat, pelit, YouTube -videot 
ja muu nettimateriaali

kirjoittaminen ja/tai lukeminen 
haastavaa

Kirjoita ja kuuntele- ohjelman käyttö 
kirjastossa aluksi yhdessä opettajan / 
ammatillisen ohjaajan kanssa
lukukalvot, lukuviivaimet 
tekstin paloittelu

Lisätietoja: Nina Routi
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, 
nina.routi@novida.fi

Kuvat: www.tevella.fi

Esimerkki Oppimisen apuvälineet 
käyttöön -suunnitelmalomakkeesta:

http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/
http://www.tevella.fi/


OPISKELIJAN OPPIMISTA 
TUKEVIA TOIMINTATAPOJA  toiminnallinen työtapa (= konkreettinen tekeminen teorian sijaan)

 tehtävien tekemiseen ohjeet + tehtäväkokonaisuudet pieniin osiin

 kuvat selventämään tekstiä

 lyhyet ja selkeät ohjeet

 kirjalliset ohjeet

 ohjausta toiminnasta toiseen siirtymisessä

 vireystilan ylläpitäminen; tauot

 yksi ohje kerrallaan, ohjeiden numerointi

 mahdollisimman häiriötön opiskeluympäristö

 selkeäkielinen materiaali

 hankalien termien selventäminen myöhemmin

 tehtävän aloittamisessa auttaminen

 aineiston rajaus ja lyhentäminen tai korvaava materiaali

 muistiinpanojen saaminen ennen luentoa

 lisäaika kokeissa

 tekstin alleviivaus

 tehtävien ja tekstin ääneen lukeminen

 tehtävälistat

 suullinen koe

Mikä ihana yllätys onkaan
 vihdoin ymmärtää asia, 

jonka ennen oli 
opetellut vain ulkoa.

Lisätietoja: Nina Routi
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, 
nina.routi@novida.fi

Oppimistani tukevia toimintapoja
Rastita listasta asioita, jotka auttavat Sinua oppimisessa.

HOJKS-keskusteluissa opiskelijan on joskus haastavaa kertoa millaisesta tuesta hän 
oppijana saa parhaan tuen, vaikka onkin oman oppimisensa asiantuntija. Keskuste-
lun tukena voi käyttää lomaketta, josta opiskelija voi itse rastittaa häntä auttavat tu-
kimuodot. Ohessa esimerkki lomakkeesta.



TUEN TARJOTIN
Yksilöllisen ohjauksen ja erityisen tuen suunnittelun, ohjauksen ja toteutuksen mah-
dollisuuksia voidaan selkiyttää kokoamalla oppilaitoksen käytössä olevat toteutus-
tavat esimerkiksi e-asiakirjaksi. Toiminnan mahdollisuuksia, toteutusmuotoja sekä 
vastuita havainnollistava kuvaus on hyödyllinen ohjauksen työkalu opiskelijoiden oh-
jauksesta vastaavien opettajien, ohjaajien, opiskelijahuollon sekä erityisopetuksesta 
vastaavien työn tueksi. 

Tuen tarjotin antaa nopean kokonaiskuvan tuen mahdollisuuksista ja toteutuksesta 
vastaavista tahoista. Näin työkalu joustavoittaa ohjauksesta ja opetuksesta vastaa-
vien henkilöiden yhteistä suunnittelua. Asiakirja on myös havainnollinen ja selkeä 
tapa pohtia tuen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja yhdessä opiskelijan ja mahdollisesti 
huoltajien kanssa ohjauskeskustelujen yhteydessä. 

Tuen tarjottimelle kuvataan tuen ja sen toteuttamisen mahdollisuuksia monipuolises-
ti ja todenmukaisesti. Kuvauksien on hyvä sisältää lyhyt yleinen kuvaus eri toiminta-
mahdollisuuksien merkityksestä, sisällöistä ja toteutustavoista. Lisäksi kuvauksista 
olisi tärkeää tulla esille kustakin tuen mahdollisuudesta ja toteutustavasta vastuussa 
olevat tahot. Näin työkalu mahdollistaa asioiden joustavan eteenpäin viennin sekä 
myös eri tahojen vastuuttamisen sekä sitoutumisen sovittuihin ratkaisuihin.

Lisätietoja: 
Mari Korhonen 
Turun kristillinen opisto, mari.korhonen@tk-opisto.fi

Heli Kalluinen
Raision seudun koulutuskuntayhtymä, heli.kalluinen@raseko.fi

Nina Routi
Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, nina.routi@novida.fi

Omassa mielessäsi olevat 
rajoitukset ja mahdollisuudet 

ovat vain ja ainoastaan
sinun itsesi asettamia.



Opiskelijahuollon palvelut ja henkilöstö voivat myös olla opiskelijoiden tukena op-
pitunneilla. Jalkautumisen tavoitteena on tuoda opiskelijahuollon palvelut lähellä 
opiskelijoita ja opetushenkilöstöä sekä edistää matalan kynnyksen palvelun periaat-
teita. Opiskelijahuolto voi olla mukana oppituntien lisäksi opintoretkillä ja pitämässä 
elämänhallintaan liittyviä oppitunteja sekä tukemassa esimerkiksi rästien suoritta-
misessa. 

”Päivät ovat olleet todella antoisia ja helpottaneet opiskelijoihin tutustumista ja hei-
dän kanssaan työskentelyä”. Jalkautumisen myötä monien kiusaamis- ja häiriköinti-
tapausten hoitaminen on ollut helpompaa, kun opiskelijat ovat olleet jo tuttuja opis-
kelijahuollon jäsenille. Opettajat ovat myös olleet yhteydessä opiskelijahuoltoon päin 
entistä enemmän. Molemmin puolinen tutustuminen on myös madaltanut selkeästi 

Kuraattorin ja 
psykologin 

jalkautuminen 
tunneille

Lisätietoja:
Janna Aksela ja Seppo Huhtiniemi
Peimarin koulutuskuntayhtymä, 
janna.aksela@livia.fi, seppo.huhtiniemi@livia.fi

opiskelijoiden kynnystä tulla juttusille. Opintoretkien yhteydessä opiskelijat ovat 
myös ottaneet omia asioitaan esille aikaisempaa enemmän. Jalkautuminen on tuot-
tanut selkeästi toivottua tulosta.

Kuvat: Peimarin koulutuskuntayhtymä



Tiimioppimisviikkojen ideana on integroida yhteisten tutkinnon osien opetusta am-
matin opetukseen. Lisäksi tarkoitus on oppia työelämässä tarvittavaa tiimityötaitoja. 
Tiimioppimisviikkojen aikana opiskellaan fysiikkaa, matematiikkaa, äidinkieltä, eng-
lantia, asiakaspalvelu- ja työelämätaitoja. 

Opiskelijat jaetaan tiimeihin, jotka toteuttavat viiden viikon aikana ryhmä- ja yksilö-
tehtäviä. Tehtäviä tehdään oman aikataulun mukaan huomioiden tiimin kiinnostukset 
ja toiveet. Vastuu oppimisesta ja tehtävien palautuksesta on tiimillä. Opettajan tehtä-
vä luokassa on ohjeistaa tiimejä ja auttaa oman alansa ohella myös muiden oppiainei-
den tehtävissä. Opettaja on koko ajan läsnä luokassa. Jokainen opettaja tekee omien 
tehtäviensä ohjeet myös kirjallisina ja ne annetaan tiimille aloitustilaisuudessa. 

Tiimioppimisviikkojen aloitustilaisuudessa käydään opiskelijoiden kanssa läpi tii-
mioppimisviikkojen aikana toteutettavat tehtävät, laaditaan tiimille säännöt ja aika-
taulu tehtävien palauttamiselle. Kotiluokka sisustetaan tiimioppimiseen sopivaksi, 
jokainen tiimi tekee luokkaan oman ”kotipesän”. Kaikki opettajat ovat mukana aloi-
tustilanteessa. Näin kaikki opiskelijat ja opettajat tietävät kaikkien kurssien tehtävät 
ja tavoitteet. Opiskelijat dokumentoivat omaa oppimistaan niin, että opettajat pysty-
vät seuraamaan opintojen etenemistä.

Lisätietoja:
Pia Kiikeri,
Salon seudun koulutuskuntayhtymä, 
pia.kiikeri@sskky.fi

http://pedagoginentoiminta.blogspot.fi/
http://hiusalasalo.blogspot.fi/ 

Matkalla loistavaan 
asiakaspalveluun

-tiimioppimisviikot hiusalalla 

Opettajan tärkein tehtävä on kannustaa tiimejä, jolloin tiimit motivoituvat tekemään 
tehtävät valmiiksi tiimioppimisviikkojen aikana. Hyvin ryhmäytyneet tiimit toimivat 
niin, että jäsenet auttavat toisiaan ja tukevat myös erityistä tukea tarvitsevia opis-
kelijoita. 

Opiskelijat oppivat:

kantamaan vastuuta omista opinnoista ja 
koko tiimin opintojen etenemisestä
• 

yhdessä kokonaisuuksia, joissa yhteiset 
tutkinnon osat kytkeytyvät käytäntöön ja 
liittyvät tulevaan työhön

-

-



Tyossaoppimiseen 
valmentaminen 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on yhä tärkeämpi osa ammatillista koulutusta. 
Opiskelijoiden valmiudet löytää työssäoppimispaikka ja suoriutua työssäoppimisjak-
sosta ovat vaihtelevat. Onnistuakseen tässä opiskelija tarvitsee tukea, kannustusta 
ja valmennusta opettajilta ja joskus myös kotiväeltä. 

Työssäoppimiseen valmentamiseen ja sopivan työpaikan hakemiseen panostetaan 
ajoissa ennen työssäoppimisen alkua. Opiskelijat perehtyvät muun muassa Wilman 
työssäoppimiskirjan täyttämiseen, työpaikan hakuun liittyviin asioihin sekä sopivat 
opettajan kanssa yhteydenpidosta työssäoppimisen aikana. Ennakkokäynti työssä-
oppimispaikalla madaltaa kynnystä aloittaa työssäoppiminen. 

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla on hyväksi koettu käytäntö, jossa 
opiskelijat ja opettaja menevät yhdessä työssäoppimispaikkaan tapaamaan työpaik-
kaohjaajaa. Tapaamisen aikana opiskelija tutustuu työpaikkaohjaajaan, työpaikkaan 
ja tuleviin työtehtäviin. Opiskelija voi kertoa tapaamisen aikana erityisen tuen tar-
peestaan opettajan tukemana salassapitosääntöjen estämättä. Työpaikkaohjaaja 
tutustuu tulevaan työssäoppijaan ja saa opiskelijalta ja opettajalta opastusta esimer-
kiksi siihen, missä asioissa opiskelija tarvitsee erityistä tukea. 

Yhteistyö kotiväen kanssa tärkeää
Kotiväen kanssa tehtävään, työssäoppimiseen liittyvään yhteistyöhön panostetaan 
kutsumalla heitä kotiväeniltaan, jonka aikana kerrotaan työssäoppimisen toteutta-
misesta. Kotiväki voi tukea opiskelijaa esim. työssäoppimispaikan hankkimisessa tai 
kannustaa opiskelijaa työssäoppimisen aikana. Erityistä tukea tarvitsevien opiskeli-
joiden kohdalla kotiväelle tiedottaminen on tärkeä oppilaitoksen velvollisuus. Hyvä 
työväline työssäoppimiseen valmentamisessa ja tiedottamisessa on ”parastettu” 
Eväspaketti opiskelijan työssäoppimiseen, josta erityisesti vanhemmat ovat antaneet 
palautetta.

Lisätietoja: Kirsi Merilä,
Salon seudun koututuskuntayhtymä, 
kirsi.merila@sskky.fi



Riski Kuinka aion välttää

Esimerkkeja 
evaspaketin 
sisallosta

Riskien ennakointia
 

Oletko huono aamuherääjä ja sinulla teettää tuskaa ehtiä paikalle ajoissa?

Vai onko ongelmasi liian värikäs kielenkäyttö?

Pohdi itseäsi ja kartoita mahdolliset riskit työjaksolle jo ennalta. 

Mieti myös, kuinka aiot karikot välttää.

Saavu ajoissa työpaikalle! 

Laita puhelin äänettömälle! 

Selvitä työvuorosi – kirjaa ne itsellesi muistiin

Ota vastaan mahdolliset työvaatteet ja avaimet

Selvitä, missä ovat sosiaalitilat ja kaappi, johon   
voit jättää tavarasi päivän ajaksi

Selvitä tauot – noudata niitä!

Selvitä ruokailu

Selvitä työtehtäväsi

Kysy työturvallisuuteen liittyvät asiat

Esittele itsesi työkavereillesi 

Vaitiolovelvollisuus – muista noudattaa!

Selvitä poissaoloon liittyvät käytäntö

Opiskelijan muistilista 
ensimmäiseen työpäivään

Eväspaketti opiskelijan 
työssäoppimiseen löytyy

www.koulutustakuu.fi
/evaspaketti

-sivuilta.

http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/evaspaketti-tyossaoppimisen-ohjaukseen/
http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/evaspaketti-tyossaoppimisen-ohjaukseen/


Usein opiskelijan tarvitsemat oppimista tukevat keinot ovat edelleen mystinen maa-
ilma niin opettajille kuin työelämällekin. Siksi on laadittu helppo työkalu, josta saa 
tarpeellisen ja tärkeän tiedon helposti käyttöön työpaikoilla. Viuhkasta löytyvät pe-
rusteet erityisopetukselle ja jokaisessa tapauksessa on omat tukitoimet ohjaukseen. 
Viuhka on otettu hyvin vastaan opettajien keskuudessa ja se on todettu erittäin käyt-
tökelpoiseksi. Työelämän edustajat saavat omat viuhkansa työssäoppimiskäyntien 
yhteydessä.

Viuhka löytyy myös sähköisessä muodossa koulutustakuun sivuilta: 

www.koulutustakuu.fi/hankkeet/lisaa-tukea-tutkinnon-
suorittamiseen-ja-tyoelamaan-siirtymiseen

Erityisopetuksen 
perusteet -viuhka 

Lisätietoja: Heli Kalluinen,
Raision seudun koulutuskuntayhtymä,
heli.kallunen@raseko.fi

http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/lisaa-tukea-tutkinnon-suorittamiseen-ja-tyoelamaan-siirtymiseen/
http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/lisaa-tukea-tutkinnon-suorittamiseen-ja-tyoelamaan-siirtymiseen/


Lisää tukea tutkinnon suorittamiseen
 ja työelämään siirtymiseen -hanke


