
Opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen vaiheet ja vastuut

Hakeutumisvaiheen 
palvelut 
• alakohtaiset  tutustumispäivät 

(opot)

• hakupalvelu: neuvonta 
ja ohjaus koulutukseen 
hakeutumisesta sekä 
opintososiaalisista etuuksista 
(koulutussuunnittelija, myynti- 
ja markkinointipäällikkö, opot)

• ohjaus sopivaan 
koulutusmuotoon (opinto-
ohjaajat)

 
• nivelvaiheen tiedonsiirto 

(opot ja kuraattorit, 
terveydenhoitajat)

 • harkinnanvaraisen haun 
haastattelut (opot ja 
ervaopettajat)

• jatkuvan haun 
opiskelijavalinnat (opot ja 
vastuuopettajat)

Henkilökohtaistaminen
• alkuhaastattelu ja hops/

henkilökohtaistamissuunnitelma 
Wilmaan (vastuuopettaja, tarvittaessa 
Wilma-tukihenkilö auttaa)

• osaamisen tunnustaminen 
(vastuuopettaja, opot ja matriisin 
erityisopettajat tukevat)

• yhteisten aineiden osaamisen 
tunnistaminen ja arviointi (yhteisten 
aineiden opettajat)

• luki-, matematiikka- ja 
hahmottamistestit sekä testien 
tulosten siirto Wilmaan

         (matriisin erityisopettajat) 

• opintopolut ja osaamisen hankkimisen 
muodot (vastuuopettajat, opot ja 
matriisin erityisopettajat) 

•       jos opiskelijalla tarve 
erityiseen tukeen, esitys hojks-
nimeämiskokoukseen (ervaopettaja)

 

Tukitoimien suunnittelu, 
organisointi ja toteutus

Matriisin erityisopettajat:
• yhteisten aineiden tuki
•       oppimisvalmiuksien 

parantaminen
•       oppimisen apuvälineiden käyttö
•       tukimateriaalien hyödyntäminen
• tuki lupakorttien suorittamiseen
•       tukitoimien organisointi ja 

kehittäminen

Ervaopettajat ja ammattialan 
opettajat

•       tukiopetus ammatillisiin 
aineisiin

•       ammatilliset pajat
•       tukitoimien kirjaaminen 

Wilmaan

Yhteisten aineiden opettajat:
•       yhteisten aineiden tukiopetus
•       tukitoimien kirjaaminen 

Wilmaan

Opintojen 
mukauttaminen

• tutkinnon tavoitteita voidaan 
mukauttaa, mikäli opiskelija 
ei jossain tutkinnon osassa 
riittävästä tuesta huolimatta 
saavuta tyydyttävää arviointia

• opettaja tekee esityksen 
opintojen mukauttamisesta ja 
keskustelee siitä opiskelijan ja 
huoltajan kanssa

        (matriisin erityisopettajat 
auttavat mukauttamisten 
tekemisessä)

•       viranhaltijapäätösten valmistelu 
opintojen mukauttamisesta 
(erityisopetuksen 
koordinaattori)

Opintojen aikainen 
ohjaus

• opiskelualan tai 
koulutusmuodon vaihto 
(opot)

• lukio- ja 
ammattipakettilaisten 
ohjaaminen (opot)

• osaamisalaopintojen 
valinnat (opot)

• yhteisten valinnaisten 
ja vapaasti valittavien 
opintojen valinnat

         (opot)

• opintojen keskeytykset 
(opot) 

• eroamiset (opot)

Opintojen päättäminen
• jatko-opintoihin ohjaaminen 

(opot)

• suoritusten tarkistaminen 
(opot)

• työvoimakoulutuksen 
jatkosuunnitelmat (opot)

• kotoutumiskoulutuksen 
jatkosuunnitelmat

         (opot) 
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Erityisopiskelijaksi 
nimeäminen 

• hojks-palaveri yhteistyössä 
opiskelijan  ja huoltajien kanssa 
-> suostumus tukitoimiin 
ja hojksiin (vastuuopettaja, 
ervaopettaja)

• hojks-nimeämiskokous: 
esitys erityisopiskelijaksi 
nimeämisestä (opo, ervaopettaja, 
kuraattori, terveydenhoitaja, 
vastuuopettajat, kokoonkutsuja 
matriisin erityisopettaja)

• viranhaltijapäätösten valmistelu 
erityisopiskelijaksi nimeämisestä 
(erityisopetuksen koordinaattori) 

HOJKSin perustaminen 
ja suunnitelman 
tekeminen 

• HOJKSin tekeminen ja 
päivittäminen yhteistyössä 
opiskelijan ja huoltajien kanssa 
(ervaopettaja)

•       vastuuopettajan informointi 
suunnitelluista tukitoimista 
(ervaopettaja)

•       HOJKS suunnitelman 
dokumentointi ja päivittäminen 
Wilmaan (ervaopettaja)

•       HOJKSin laatimisen seuranta ja 
tuki (matriisin erityisopettajat) 

Tuki työssäoppimiseen

• tuki työssäoppimispaikan 
hakemiseen (ammatilliset 
opettajat tai ohjaajat 
yhteistyössä ervaopettajien 
kanssa)

• työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen tuki 

        (ammatilliset opettajat 
tai ohjaajat yhteistyössä 
ervaopettajien kanssa)

• konsultoiva lisätuki 
työssäoppimiseen

        (matriisin erityisopettajat)

Opintojen etenemisen 
seuraaminen/
Pysäkkipäivät

• opiskelijoiden opintojen 
tilanteen tarkistus 
ryhmänohjaustunnilla 
viikkoa ennen Pysäkkipäivää 
(vastuuopettaja)

• alakohtaiset Pysäkkipäivät: 
opiskelijat saavat opettajilta ja 
opiskelu huollolta tukea 
opintojen suorittamiseen 
ja niissä etenemiseen 
(vastuuopettaja, opo, matriisin 
erityisopettaja, kuraattori, 
terveydenhoitaja, ammatillinen 
ohjaaja)

• sovitut toimenpiteet kirjataan 
opiskelijan tietoihin Wilmaan/
tapahtumahistoria, josta 
opiskelija, huoltaja ja opettaja 
näkevät tiedot. (vastuuopettaja, 
opo, matriisin erityisopettaja)

Työllistymisen tuki
•       työnhakuvalmiuksien 

kehittäminen: hakemukset, 
CV, työnhakuvideot

        (Työnhakuklubi) 

• tuki erityisopiskelijan 
työpaikan hakemiseen 
(ervaopettaja)

•       TE-toimiston 
erityisasiantuntijan 
yksilöohjaus valmistumassa 
oleville opiskelijoille 
(erityisopetuksen   
koordinaattori)

Opintojen aloitus
• tutoreiden ohjaaminen 

(opinto-ohjaajat)

• opotunnit ja 
opintososiaaliset infot (opot)

• tutustuminen Naarila-
päivinä (vastuuopettajat, 
opot, kuraattorit ja 
terveydenhoitajat)

• kotiväenillat koulutusaloilla
         (opot, erityisopettajat, 

kuraattorit ja 
terveydenhoitajat) 


