
www.ameo.fi 

Koulutustarjonta 

VALMENTAVA KOULUTUS

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT

Ajoneuvoalan pt 

Elintarvikealan pt

Hius- ja kauneusalan pt

Kone- ja tuotantotekniikan pt

Liiketoiminnan pt

Logistiikan pt

Luonto- ja ympäristöalan pt

Maatalousalan pt

Matkailualan pt

Media- alan ja kuvallisen ilmaisun pt

Metsäalan pt

Musiikkialan pt

Pintakäsittelyalan pt

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt

Puutarha-alan pt

Puuteollisuuden pt

Rakennusalan pt

Ravintola- ja catering-alan pt

Sosiaali- ja terveysalan pt

Taideteollisuusalan pt

Tanssialan pt

Tekstiili- ja muotialan pt

Tieto- ja viestintätekniikan pt

AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT

Katso koulutustarjonta oppilaitosten nettisivuilta

Katso haussa olevat koulutukset 
oppilaitosten nettisivuilta!
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Erityisen hyvää oppimista  

www.ameo.fi 

Ammatillista erityisopetusta kautta maan!

MITÄ AMMATILLINEN ERITYISOPETUS ON? 
Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa järjestettävä ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opin-
noissaan ja jatkosijoittumisessaan oikeutettuja vaativaan erityiseen tukeen. Tuen tarpeen perusteena voivat olla esimerkiksi 
oppimisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeudet sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet.  

MIKÄ ON AMMATILLINEN ERITYISOPPILAITOS? 
Erityisoppilaitoksissa opiskellaan pienryhmissä. Opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea opinnoissa ja päivi-
ttäisessä elämässä. Erityisoppilaitoksissa järjestetään ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi ammatilli-
seen koulutukseen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Osa oppilaitoksista tarjoaa myös ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoja sekä oppisopimuskoulutusta.

ERITYISOPPILAITOKSIIN HAKEMINEN 
Ammatillisiin erityisoppilaitoksiin on jatkuva haku oppilaitosten omilla sivustoilla. Kevään haku vaativana erityisenä tukena 
järjestettävään ammatilliseen koulutukseen tehdään opintopolku.fi -sivuston kautta. Tarkempaa tietoa hakemisesta saa op-
pilaitosten www-sivuilta. 

TUTUSTUMISET JA KOULUTUSKOKEILUT 
Erityisoppilaitokset järjestävät tutustumispäiviä ja koulutuskokeiluja, joiden tarkoituksena on selvittää kokeilijan soveltuvuut-
ta, kiinnostusta ja valmiuksia valitsemallaan koulutusalalla. Samalla arvioidaan kokeilijan opetukseen ja oppimiseen liittyvien 
tukitoimien tarvetta. 

OPINTOJEN HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 
Jokaiselle opiskelijalle tehdään HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Suunnitelmaa tarkistetaan 
koko opintojen ajan ja siihen sisältyy jatkosuunnitelma.

MITEN OPISKELUA TUETAAN? 
Opiskelijaa tuetaan yksilöllisesti mm. opintoihin, kuntoutumiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyö opiskelijan, 
perheen ja muiden asiantuntijoiden kanssa on keskeinen osa opiskelua. Oppilaitoksissa on myös asuntolapaikkoja tukipalve-
luineen. 

ASIANTUNTIJAPALVELUT 
Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on myös erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävä. Oppilaitokset tarjoavat kou-
lutusta ja konsultaatiota erityiseen tukeen oikeutettujen kanssa työskenteleville. 

Katso lisää ameo.fi  sekä oppilaitosten nettisivustot:
Aitoon koulutuskeskus / www.aikk.fi 
Ammattiopisto Live / www.liveopisto.fi 
Ammattiopisto Luovi / www.luovi.fi 
Ammattiopisto Spesia / www.spesia.fi 
Kiipulan ammattiopisto / www.kiipula.fi 
Optima / www.optimaedu.fi  


