
Telakkatoimintamalli 
 
 
Mallin tavoite ja kohderyhmä:  
Mallin tavoitteena on mahdollistaa vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tutkinnon 
suorittaminen tavallisen ja vaativaa erityistä tukea tarjoavan ammattiopiston yhteistyössä. 
Tavallisissa ammattioppilaitoksissa on useita vaativan erityisen tuen opiskelijoita, oppilaitoksen 
yksikköhinta ei kuitenkaan mahdollista vaativan erityisen tuen palveluita. Opiskelijat eivät 
välttämättä saa tarvitsemaansa palvelua tai joutuvat muuttamaan kotipaikkakunnaltaan 
erityisammattioppilaitokseen. Erityisammattioppilaitosten tarjonta ei kaikilla paikkakunnilla ole 
myöskään kovin kattava, joten tämä malli mahdollistaa laajemman koulutustarjonnan. 
 
Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä:  

Aluksi 

• Tehdään sopimus toiminnan raameista ja siitä mitä yhteistyö sisältää tavallisen ja vaativaa 
erityistä tukea tarjoavan ammattiopiston välillä. 

 

•    Molempien oppilaitosten päälliköiden kanssa keskustelu henkilöstöresursseista ja 

toiminnan sisällöstä. 

• Valittujen  alojen opettajien kanssa keskustelu toiminnan käytännön järjestelyistä. 
 

Mikäli hakija yleisestä oppilaitoksesta 

• Opettaja tai opiskeluhuollon henkilö on yhteydessä erityisammattioppilaitokseen. 

• Käydään läpi opiskelijan mahdollisuudet hakeutua erityisammattiopistoon ja 

selvitetään onko opiskelupaikkoja jäljellä. 

• Yleisen ammattiopiston ko. alan ammatillinen opettaja ottaa kantaa 

opiskelijan kykyyn opiskella kyseisellä alalla. 

• Mikäli opiskelija soveltuva, ohjataan opiskelijaa hakeutumaan jatkuvan haun 

kautta. 

• Hakeutumisvaiheessa erityisammattiopiston tehtävänä on kartoittaa 

vaativan erityisen tuen kriteereiden täyttyminen ja vaativan erityisen tuen 

palvelut. 

 

 



Hakija muualta  

• Tutustuminen opiskelijaan 

• Koulutuskokeilu 

• Tutustumiset alaan ja ammattiopettajan arviointi soveltuvuudesta 

alalle. 

• Erityisammattiopiston tehtävänä on kartoittaa vaativan erityisen tuen kriteereiden 

täyttyminen ja vaativan erityisen tuen palvelut. 

• Jatkuvan haun haku 

 

Mikäli valintapäätös myönteinen 
 

• Ja opiskelija ottaa paikan vastaan 

• Eroaminen edellisestä oppilaitoksesta 

• (jos sellainen on) edellisenä päivänä 

• Seuraavana päivänä opiskelijan kirjaaminen erityisammattioppilaitokseen  

opiskelijaksi. 

• Mikäli valintapäätös on kielteinen 

• Ohjataan muiden palveluiden pariin. 

 

Opetuksen aloitusvaihe 

• Opettajan kanssa keskustelu mihin ryhmään opiskelija sijoittuu ja kuka on hänen 

ammattiopettajansa. 

• Opiskelijan HOKS:ia aletaan tekemään (sisältää vaativan erityisen tuen 

suunnitelman). 

• Mahdollinen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi käynnistetään. 

• Opiskelija kirjataan erityisammattioppilaitoksen opiskelijaksi. Erityisammattioppilaitos 

toimii opetuksen järjestäjänä, opiskelijan tiedot siirtyvät sieltä Koski- järjestelmään 

• Ammattiopiston opettajalla on myös oikeus nähdä kyseisen opiskelijan tiedot 

erityisammattioppilaitoksen rekisteristä ja mahdollisesti opiskelijalla voi olla myös 

tavallisen ammattiopiston Wilmassa opiskelijakortti, mutta siitä tiedot eivät siirry 

Koskeen. Opiskelijan arviointi tehdään yhteistyössä erityisammattioppilaitoksen 

erityisopettajan ja koulutusalan ammattiopettajan kanssa. 

• Opetusjärjestelyt vaativan erityisen tuen mukaisesti 

• Erityisammattioppilaitoksen opintoluotsi/erityisopettaja seuraa 

opiskelijoiden      



• etenemistä päivittäin. 

• HOKS (sisältää vaativan erityisen tuen suunnitelman) tehdään ammattiopiston        

• ammattiopettajan,  opiskelijan ja opintoluotsin kanssa yhdessä. 

• Opintoluotsi on mukana työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa, 

näyttöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa, tarjoaa tuettua ohjausta ja on 

päivittäin yhteydessä ammattiopettajiin. 

• Ohjaaja, joka on opiskelijoiden mukana työsaleissa esim.  elintarvikealalla tarvitsee 

elintarviketyötekijän terveystodistuksen ja hygieniapassin. Ea1 ja 

työturvallisuuskortti suoritetaan myös samalla kun opiskelijat suorittavat sen. 

• Ammattiaineiden tehtävät tulevat sähköpostilla sekä opiskelijalle, että 

opintoluotsille tai ohjaajalle. (Myöhemmin selvitetään myös mahdollisuus 

Itslearning-alustan yhteiskäyttöön). 

• Opetusjärjestelyt vaativan erityisen tuen mukaisesti 

• Mikäli ammatillisten opintojen ryhmässä on useita  erityisammattioppilaitoksen 

opiskelijoita mukana on erityisammattiopiston ohjaajan tuki. 

• Ammattiaineissa opintojen tukena toimii ohjaaja, joka on työsaleissa mukana 

ohjaamassa opiskelijaa itsenäiseen työskentelyyn, toimii henkisenä tukena ja on tukena 

työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä, myös yhteisiä tutkinnon osia voidaan 

integroida työsaleihin tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteyteen. 

• Ryhmästä voidaan eriyttää erityisammattioppilaitoksen opiskelijat tekemään ohjaajan 

kanssa ammattiaineita erillisessä tilassa. Ohjaaja voi olla työsaleissa mukana esimerkiksi 

kolmena päivänä viikossa ja esimerkiksi puolipäivää viikossa ja esimerkiksi puolipäivää 

viikossa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa. 

Opettajan/opintoluotsin tuki yhteisten tutkinnon osien opintoihin. 

• Opetus tapahtuu pienryhmässä, opiskelijoita voidaan myös ohjata niin, että 

he suorittavat yhteisiä tutkinnon osia integroituna ammattiaineisiin. 

• Pienryhmä opetus toteutuu pääasiassa kahtena päivänä viikossa ja tavoitteena 

on suorittaa yksi opintokokonaisuus yhdestä oppiaineesta kerralla ja sen 

rinnalla voidaan suorittaa jotain yksittäisiä muita tehtäviä. 

• Myös eriyttäminen on mahdollista tässä ryhmässä ja voidaan tarjota muina kuin 

yto-päivinä yksilöllistä ohjausta tehtävien tekemiseen. 

• Päivittäinen yhteistyö ammattiopettajien kanssa. 

• Erityisammattioppilaitoksen moniammatillinen ryhmä kokoontuu 

viikoittain 

• Ryhmässä on opintoneuvoja, koulutuspäällikkö, opintoluotsi ja ohjaaja ja 

tarvittaessa muita opiskeluhuollon toimijoita myös verkostoyhteistyötä tehdään 



opiskelijan tarpeiden mukaan. 

Arviointi  

• Näyttösuunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan, opintoluotsin ja ammattiopettajan 

kanssa. Ammattiopettaja ja opintoluotsi seuraavat opiskelijan näyttöprosessia. Näytön 

arvioi ammattiopettaja mahdollisesti yhteistyössä työelämän edustajan kanssa. 

Opintoluotsilla on konsultatiivinen, asiantuntijarooli erityisen tuen järjestämisessä. 

• Koulutuspäällikkö hyväksyy näyttösuunnitelman ja 

koulutussopimukset. 

• Yhteisten tutkinnon osien osalta arvioinnin suorittaa erityisammattioppilaitoksen 

erityisopettaja/ opintoluotsi. 

• Arvioinnin mukauttamisessa opintoluotsi ja ammattiopettaja arvioivat 

mukauttamiseen tarpeen ja tekevät tarvittavat muutokset. Hallintopäätöksen 

tekee erityisammattiopiston yksikön johtaja. Arviointipäätökset kirjataan 

erityisammattiopiston opintokorttiin. 

• Opintoneuvojan palveluna on mm. toimeentuloasioiden selvittelyä, 

kuntoutusrahan ja           

• koulumatkatuen hakemista. Tavoitteena on myös kartoittaa opiskelijan       

• kokonaisvaltaisen tuen tarve. 

• Ohjaus opintojen loppuvaiheessa 

• Keskeistä on jatkosuunnitelmien tekeminen: ohjaaminen jatko- opintoihin, uudelle 

alalle, työllistymiseen tai kuntoutukselliseen toimintaan. 

 

Resurssit ja käyttöönotto:  
Taloudelliset resurssit:  

• Kahdeksan vaativan erityisen opiskelijan yksikköhinta erityisammattioppilaitokseen 

• Erityisammattioppilaitos palkkaa: Erityisopettaja 100 % ja ohjaaja 100 %  

• Hallinnollista resurssia vähäisesti. 

• Ostopalveluna ammattiopistolta:  

• Ammatillisten opintojen osalta läsnäolopäivistä 50 e/ pv/ opiskelija.  

• Ammattiopettajan yksilöohjausta tarpeen mukaan. Tuntihinta määräytyy  
opettajakohtaisesti tarpeen mukaan.  

Aikaresurssit:  

Erityisopettaja 100 % ja ohjaaja 100 % 

Ammattiopettajien resurssia ostopalveluna 

 
 



 
Tulokset ja mittarit:  

Toimintaa on arvioitu itsearvioinnin kautta ja Jukka Vehviläinen tekee myös pientä selvitystä 
hankkeesta.  

Kokemukset ovat olleet hyvät. 

https://luovi.fi/2020/05/ja-niin-kuitenkin/ 

 
 
Yhteystiedot:  
Kpedu 
Anne Eteläaho 044 725 0106 
Tuula Paavola-Ylitalo 040 808 5013 
 
Kokkotyö-säätiö 
Marika Ahola 040 547 9925 
 
Luovi 
Lasse Hannula 040 319 3782 
Kati Kinnunen 040 319 3443 
Irene Konttinen 040 319 3232 
 
Liitetty hankkeeseen: Varustamo 
https://www.kpedu.fi/kpedu/projektitoiminta-hankkeet/projektit/projektiarkisto/varustamo 
 

https://luovi.fi/2020/05/ja-niin-kuitenkin/
https://www.kpedu.fi/kpedu/projektitoiminta-hankkeet/projektit/projektiarkisto/varustamo

