
Opinto-ohjaajan tietopaketti:
Yhteishaku 2022 ja vaativaan erityiseen 

tukeen oikeutettu oppivelvollinen



Uutta toiselle asteelle hakeutumisessa
• Vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatillinen koulutus 

ensimmäistä kertaa mukana yhteishaussa (kevät 2022)

• Nivelvaiheen koulutukset uudistuvat: TUVA-koulutus yhdistää 
VALMAn, LUVAn ja ns. kymppiluokan (syksy 2022)

• Laajentunut oppivelvollisuus (2021)

• Yhteishaku on vain oppivelvollisille tai ilman tutkintoa oleville 



Vaativa erityinen tuki



Mitä on vaativa
erityinen tuki?

Henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelma (HOKS) 

1

Vaativan erityisen tuen koulutuksessa opiskelijan 
saama tuen määrä on laajempi kuin yleensä 
ammatillisessa koulutuksessa. 

Opiskelija saa yksilöllistä tukea ja ohjausta
opintoihin, arkielämään ja työllistymiseen.

Pienryhmät opiskelussa2

Oppimista tukevat opiskeluympäristöt3

4 Oppiminen tekemällä ja työssä

5 Yksilöohjausta oppimisen eri vaiheisiin

6 Tukea keskittymiseen ja 
asioiden sisäistämiseen

7 Ohjausta työllistymisen polun etsimiseen



Kenelle?

Vaativaan erityiseen tukeen on oikeutettu opiskelija, 
jolla on vaikeita oppimisvaikeuksia, vaikea vamma 
tai sairaus, joiden vuoksi hän tarvitsee yksilöllistä, 
laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea. 



Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi
• oppiminen ja opiskelutaidot

• keskittyminen, tarkkaavuus ja käyttäytymisen säätely

• vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot

• elämänhallinta ja arjen taidot

• psyykkinen toimintakyky

• fyysinen toimintakyky



Lisäksi Suomessa on neljä yleistä ammattioppilaitosta, jotka tarjoavat
vaativan erityisen tuen ammatillista koulutusta

Suomessa toimii kuusi ammatillista erityisoppilaitosta, jotka muodostavat AMEO-verkoston

Ammatilliset erityisoppilaitokset

Aitoon koulutuskeskus

Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Spesia

Kiipulan ammattiopisto

Optima

Lapin koulutuskeskus Redu

Koulutuskeskus Jedu Savon ammattiopisto Sakky

Suomen Diakoniaopisto



Vaativan erityisen tuen 
koulutustarjonta



TUVA-koulutus
• Uusi nivelvaiheen TUVA (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) yhdistää:

• perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka)

• ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA)

• lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA).

• Laajuus enintään 38 viikkoa / yksi vuosi

• Tavoite saada valmiuksia ja hakeutua tutkintokoulutukseen

• Tukea sopivan alan valitsemiseen

• Taitoja opiskeluun ja itsenäistymiseen



TELMA-koulutus

• Laajuus 60 osp, yleensä 1–3 vuotta

• Tavoite harjoitella työtaitoja ja rakentaa yksilöllinen polku työhön

• Taitoja omien asioiden hoitamiseen, arkeen ja itsenäiseen elämään

• Paljon yksilöllistä ja laaja-alaista tukea



Ammatilliset perustutkinnot

• Laajuus 180 osp, yleensä 3 vuotta

• Toiminnallinen opiskelu työpaikoilla ja oppilaitoksessa

• Työpaikalla tapahtuva osaamisen hankkiminen on tavoitteellista, 
ohjattua ja arvioitua opiskelua.

• AMEO-oppilaitoksilla monipuolinen tarjonta, katso tarkemmin
ameo.fi/kouluttaminen/koulutustarjontataulukko

https://ameo.fi/kouluttaminen/koulutustarjontataulukko/


Hakeminen yhteishaussa 2022



Ensimmäistä kertaa mukana yhteishaussa
• Vuonna 2022 vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatillinen 

koulutus on ensimmäistä kertaa mukana yhteishaussa.

• Koulutukseen haetaan samalla hakulomakkeella kuin muihinkin 
ammatillisiin oppilaitoksiin ja toiveita voi listata enintään seitsemän (7).

• Jos hakija tarvitsee vaativaa erityistä tukea opintoihinsa, hänen on tärkeää 
valita ensimmäinen hakutoive sen mukaisesti.

• AMEO-oppilaitokset voivat tarjota mahdollisuutta asumiseen/tuettuun 
asumiseen. Asumispaikkaa voi hakea opiskelemaan hakemisen yhteydessä. 



Vaativan erityisen tuen opiskelijavalinta
• Valinnassa noudatetaan hakutoivejärjestystä.  Hakija valitaan aina 

ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen valintapisteensä riittävät.

• Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on erilaiset valintaperusteet kuin 
muilla ammatillisilla oppilaitoksilla.

• Valittavalla tulee olla vaativan erityisen tuen peruste, eli hän tarvitsee 
opinnoissaan ja työllistymisessään yksilöllistä tukea ja ohjausta.

• Valinnassa huomioidaan hakijan opiskelu- ja toimintakyky haettavaan 
koulutukseen/tutkintoon.



Hakijan tärkeät päivämäärät
• Yhteishaku 22.2.–22.3.2022 (klo 15).

• Liitteet oppilaitokseen 1.4.2022 mennessä. 

• Tulokset 16.6. alkaen.

• Ota paikka vastaan 30.6. mennessä.

• Varasijat voimassa 19.8. asti.

• Hakeminen ja lisätiedot: opintopolku.fi



Lähetysohjeet

Liitteet tulee olla toimitettuna 
oppilaitokseen viimeistään
1.4.2022 klo 15.00.

Suositus lähettää sähköisesti, 
mutta voi myös postittaa.

Lähetysosoitteet löytyvät 
hakulomakkeelta,  
vahvistussähköpostista ja/tai 
oppilaitoksen nettisivustolta.

Lähetä kopiot seuraavista dokumenteista:

• Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS

• Terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava 
asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve johtuu
terveydellisistä syistä tai toimintarajoitteesta

• Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset

• RUORI-itsearviointilomake (suositeltava)

Liitteet



Ilman opiskelupaikkaa jääneen vaihtoehtoja
Varasijat voimassa 19.8. asti
• Varasijalla olevan kannattaa odottaa rauhassa. 

Varasijalta opiskelijaksi valitut saavat tiedon kesällä. 

Jatkuva haku
• Kannattaa seurata jatkuvaan hakuun vapautuvia paikkoja.

Ohjaamoista ja pajoista vauhtia
• Hyvä paikka ottaa yhteyttä ovat myös 

ohjaamot, nuorten pajat ja vammaispalvelu. 



Yhdessä enemmän.
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