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Erityisen tuen suunnitelma - perustaminen 

 

1. Avaa näytölle sen opiskelijan perustiedot, jolle erityisen tuen suunnitelma on tarkoitus 

tehdä. 

2. Avaa opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma valitsemalla  

Lomakkeet  Henkilökohtaistaminen (HOKS) 

3. Siirry HOKS-lomakkeella kohtaan Erityinen tuki (64§) ja valitse Lisää täältä uusi eri-

tyisen tuen suunnitelma. 

 

4. Luo uusi erityisen tuen suunnitelma valitsemalla kohdasta Erityisen tuen suunnitelmat  

Lisää uusi  Erityisen tuen suunnitelma  

5. Opiskelijan perustiedot sekä henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan liit-

tyvät tiedot siirtyvät avautuvaan näkymään automaattisesti. Niitä et pysty muokkaa-

maan tässä näkymässä. Siirry kohtaan Päätös erityisestä tuesta.  
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Päätös erityisestä tuesta 
 

 

1. Mikäli kyseessä on alaikäinen opiskelija, kirjaa päivämäärä, jolloin lupa erityisen 

tuen suunnitelman laadintaan on saatu opiskelijan huoltajalta. Mikäli opiskelija on 

täysi-ikäinen, kirjaa päivämäärä seuraavaan kohtaan.  
 

Oikean päivämäärän pääset valitsemaan klikkaamalla kalenteri-kuvaketta. Muista mer-

kitä rasti myös rivin vasemmassa reunassa olevaan valintaruutuun. 

 

2. Mikäli opiskelijalle on tehty mukautuspäätös, ervan kirjaamat mukautusta koskevat tiedot 

näkyvät erityisen tuen lomakkeella. 

 

 

3. Siirry kenttään Tuen tarve (perusteen avaus). Kirjaa kenttään arkikielellä ne asiat, 

joissa opiskelija tarvitsee erityistä tukea juuri näissä opinnoissa. Älä kirjaa kuitenkaan 

mahdollisia diagnooseja tai sairauksia nimillä. Kentän koko kasvaa tekstimäärän kasva-

essa. 
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Erityisen tuen suunnitelman laatiminen 
 

1. Valitse Asiakirjan laatimispäivä. 

2. Mikäli kyseessä on alaikäinen opiskelija, valitse myös Julkaisupäivä huoltajalle.  

 

Julkaisupäivä voi olla päivämäärä, jolloin erityisen tuen suunnitelma on laadittu tai muu-

tama päivä tämän jälkeen. Näin suunnitelman viimeistelyyn jää muutaman päivän varoaika.  

  

3. Merkitse Tuen alkamispäivä –kenttään erityisen tuen suunnitelman laatimispäivä. KOSKI-

tiedonsiirron näkökulmasta on tärkeää, että muistat täyttää tämän kentän. 

 

Tuen päättymispäivä –kenttään ilmestyy automaattisesti opiskelijan arvioitu valmistumis-

päivä. Mikäli opiskelija valmistuu oletettua aikaisemmin tai erityisen tuen suunnitelma pure-

taan, erva merkitsee erityisen tuen suunnitelman viimeisen voimassaolopäivän Tuen päät-

tymispäivä –kenttään.  

 

4. Lisää suunnitelman laatimisesta vastanneet henkilöt kohtaan Laatimisesta vastanneet 

Sedun henkilöt. Mikäli olet kirjautuneena Wilmaan, tietosi näkyvät tässä kentässä auto-

maattisesti.  

 

Lisää muut erityisen tuen suunnitelman laatimiseen osallistuneet työntekijät klikkaamalla 

+ -kuvaketta ja kirjoittamalla sukunimen alkuosa lisättyyn kenttään. Valitse oikea henkilö 

klikkaamalla hänen nimeään avautuvassa nimiluettelossa. 

 

5. Lisää muut suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt (esim. opiskelija, huoltaja, verkostoyh-

teistyökumppani) kohtaan Muut asiakirjan laatimiseen osallistuneet.  

6. Muista aika ajoin tallentaa tekemäsi muutokset valitsemalla Tallenna tiedot.  

 

 

HUOM!  

Mikäli julkaisupäivämäärä jätetään merkitsemättä, alaikäisen huoltaja ei näe 

erityisen tuen suunnitelmaa Wilman kautta laisinkaan. 
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Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 

 

1. Kirjaa Moniammatillinen yhteistyö –kenttään moniammatillisessa yhteistyössä sovitut tu-

kitoimet ja niihin liittyvät henkilöt. 

2. Valitse Erityisen tuen muodot -kentän valintalistasta suunnitellut tukitoimet yksi kerral-

laan. Uuden tukitoimen lisääminen onnistuu klikkaamalla +-painiketta. 

3. Kenttään Opetusjärjestelyt, erityinen tuki voit selventää suunniteltuja tukitoimia. Huom! 

Muistathan, että suunnitellut tukitoimet kuvataan tutkinnonosakohtaisesti HOKS:n oppimis-

suunnitelma –lomakkeella.  

 

4. Edistymisen seuranta ja arviointi -kenttään vastuuohjaaja, erityisopettaja tai erva kirjaa 

erityisen tuen seurantaan liittyviä asioita.  

5. Itsearviointi-kenttään kirjataan opiskelijan tai huoltajan palaute.  
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Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia asiakirjoja 
 

 

 

1. Kirjaa Asiantuntijalausunnot ja niiden antopäivämäärät –kenttään opiskelun ja opintojen 

etenemisen kannalta olennaiset lausunnot, esim. neurologi tai psykologi. 

2. Kirjaa Muut asiakirjat –kohtaan ne asiakirjat, joista saadaan olennaista pohjatietoa opiske-

lun tuen suunnitteluun, esim. perusopetuksen HOJKS, aiemmin tehdyn luki-seulan tiedot. 

Muista merkitä myös päivämäärät ja mahdolliset lisätiedot. 
 

 

Erityisen tuen suunnitelman avaaminen päivittämistä varten 
 

 

1. Kirjaudu Wilmaan ja avaa opiskelijan perustiedot 

2. Valitse Ohjaus ja tuki –välilehti.  

3. Avaa erityisen tuen suunnitelma klikkaamalla suunnitelman laatimispäivämäärää (esim. 

5.12.2018 KOE3) näkymän vasemmassa reunassa. 

 

 

HUOM!  

Kun opiskelijan kanssa katsotaan erityisen tuen suunnitelmaa, siitä tehdään aina 

merkintä edellä mainittuihin kenttiin Wilman kautta. Näin käydyn keskustelut tulevat 

dokumentoiduksi ja erityisen tuen seuranta helpottuu. 
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4. Näytölle avautuneessa näkymässä voit tarkastella erityisen tuen suunnitelmaa. Mikäli 

haluat tehdä lisäyksiä suunnitelmaan, valitse vielä Lomakkeet  Erityisen suunni-

telma.  

 

Opiskelijan tukitoimien kirjaaminen 
 

1. Avaa Ohjaus ja tuki –välilehti. 

2. Valitse Toimenpiteet-kohdasta Lisää uusi (näkymän oikeassa reunassa) ja sieltä Erityinen 

tuki.  

 

HUOM! Mikäli teet muutoksia erityisen tuen suunnitelmaan, muistathan kirjata seu-

raavat tiedot kohtaan Erityisen tuen suunnitelman päivittäminen: 

 muutospäivämäärä (Erityisen tuen suunnitelma päivitetty) 

 lisäyksen tekijä (Erityisen tuen suunnitelman päivittäjä) 

 tehdyt lisäykset (Selite) 
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1. Mikäli olet kirjautuneena Wilmaan, sinun tietosi näkyvät automaattisesti merkinnän teki-

jänä (Merkinnän tekijä (opettaja)).  

2. Mikäli tukitoimi on toteutettu yhden päivän aikana, valitse Merkinnän päivämäärä –

kentän kalenterista kyseinen päivämäärä. Jos tukitoimi on toteutettu pidemmällä aika-

jaksolla, kirjaa lisätietoihin ajanjakso. Tällöin merkinnän päivämäärä saa olla kirjaus-

ajankohdan mukaan.  

3. Merkitse tuen kesto tunteina. 

4. Valitse yhteystyyppi –kohdan valintalistasta annettu tukitoimi. 

5. Kirjaa tukitoimen lisätietoja –kohtaan lyhyt kuvaus toteutetuista tukitoimista. 

6. Jos tuen antaja on eri kuin merkinnän tekijä, kirjaa tuen antaja kohtaan Tuen antaja(t). 

7. Valitse tutkinnon osa, johon tukitoimi liittyy klikkaamalla Tutkinnon osa –kenttää.  

 

Kun kirjoitat tutkinnon osan nimen alkukirjaimet, Wilma suodattaa sinulle listan kysei-

sellä merkkiyhdistelmällä alkavista tutkinnon osista.  

8. Tallenna tiedot. 

 

 

Kirjattujen tukitoimien korjaaminen 
 

Mikäli huomaat, että olet tehnyt opiskelijan tukitoimia koskevan kirjauksen väärin, korjauksen teke-

minen onnistuu seuraavaan tapaan: 

1. Avaa opiskelijan erityisen tuen suunnitelma ja sieltä Ohjaus ja tuki –välilehti. 

2. Klikkaa Erityinen tuki -linkkiä sen tukitoimen kohdalla, johon liittyviä kirjauksia haluat muo-

kata.  

3. Valitse vielä tämän jälkeen Lomakkeet  Erityinen tuki. 
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Tämän jälkeen avautuvaan näkymään pystyt tekemään haluamasi muutokset. Muista tallentaa 

tiedot. 

 

 

Tukitoimien haku 
 

Toteutettujen tukitoimien listan tulostaminen edellyttää niiden hakemista ja tallentamista.  

 

1. Avaa opiskelijan erityisen tuen suunnitelma. 

2. Valitse Lomakkeet  Tukitoimien haku 

3. Valitse Hae toimenpiteet  Tallenna tiedot. Tähän mennessä toteutetut tukitoimet näky-

vät nyt luettelossa. Mikäli lisäät uusia tukitoimia, hakutoiminto täytyy tehdä uudelleen. Tuki-

toimien haku tehdään tukitoimilistan tulostamista varten. 
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Erityisen tuen suunnitelman ja tukitoimilistan tulostaminen 
 

1. Avaa opiskelijan erityisen tuen suunnitelma. 

2. Valitse tulostustarpeestasi riippuen joko Tulosteet  Erityisen tuen suunnitelma tai Tu-

losteet  Erityinen tuki 

 

 

Arvioinnin mukauttaminen 
 

Arvioinnin mukauttaminen edellyttää, että opiskelijalle on ensin annettu tukitoimia HOKS-prosessissa teh-

dyn suunnitelman mukaisesti. Tukitoimien toteuttamisen tavoitteena on päästä tyydyttävän tason osaami-

seen. Mikäli tämä ei onnistu tukitoimista huolimatta, opettaja ottaa yhteyttä erityisopetusvastaavaan, 

jonka seurauksena lähdetään yhdessä suunnittelemaan arvioinnin mukauttamista.  

Arvioinnin mukauttamisprosessi etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti: 

 Opiskelijalta ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalta pyydetään suostumus arvioinnin mukautta-

miseen. (vastuuohjaaja tai tutkinnon osan tai osa-alueen opettaja)  

 Suostumuksen saatuaan erityisopetusvastaava tekee esityksen arvioinnin mukauttamisesta. 

 Asiakaspalvelusihteeri valmistelee esityksen mukaisen viranhaltijapäätöksen, jonka koulutuspääl-

likkö allekirjoittaa.    

 Tämän jälkeen asiakaspalvelusihteeri käy merkitsemässä opiskelijan eHOPS-puuhun, että kyseisen 

tutkinnon osan arviointi on mukautettu. Samalla asiakaspalvelusihteeri valitsee todistukseen tule-

van mukautusviitteen.  

 

Mukautetun arvioinnin tunnistat eHOPS-puussa vaaleanvioletista väristä (1.). Kun tutkinnon osa tai 

tutkinnon osan osa-alue on arvioitu, väri muuttuu violetiksi (2.). 

 

 

 

 

HUOM!  

Tämä on ainoa oikea tapa tulostaa erityisen tuen suunnitelma tai toteutettujen tukitoimien lista 

siten, että kaikki kirjatut tiedot näkyvät. 



  Päivitetty viimeksi: 13.2.2019 13.58 / KL & EF 
 

   

 

 

 

 

 

Kun tallennat tutkinnon osan tai osa-alueen arvioinnin (1.) opiskelijan eHOPS-puuhun, kirjaa Sanalli-

nen arviointi –kenttään (2.) kuvaus opiskelijan osaamisesta (Menisiköhän tuo osaamisen kuvaus 

maalariopettajien hyväksymisseulan läpi? ). Tämän jälkeen asiakaspalvelusihteeri vie osaamisen 

kuvauksen todistuksessa näkyvään mukautusviitteeseen (3.). 

 

 

 

 

Alla joitakin esimerkkejä mahdollisista osaamisen kuvauksista mukautusviitteissä: 
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”Opiskelija osaa tehdä koko ajan ohjattuna tai avustettuna työparin kanssa tuotantoeläinten hoi-

don ja hyvinvoinnin ammattitaitovaatimusten tuttuja, toistuvia ja rajattuja perustöitä yksilöllisten 

ohjeiden mukaan.” 

 

”Osaa tehdä tuttuja, toistuvia ja rajattuja työtehtäviä ohjattuna, kuten kanalan päivittäistyöt.   

Huomioi ohjattuna tuttujen, toistuvien ja rajattujen työtehtävien riskit, kuten hygieniarajat eläin-

tuotantotiloissa ja työturvallisuuden.  Osaa ohjattuna tai avustettuna yksilöllisten ohjeiden mukaan 

laatia yrittäjyyteen liittyviä suunnitelmia. Toimii sitoutuneesti, perustaa toimintansa luonnon ja 

eläinten kunnioittamiseen ja toimii osana sosiaalista työyhteisöä.” 

 

”Osaa ohjattuna laskea tuttuja, toistuvia ja rajattuja peruslaskutoimituksia, prosenttilaskuja ja mit-

tayksiköiden muunnoksia, sekä pinta-ala- ja tilavuuslaskuja. Osaa ohjattuna soveltaa tuttuja, toistu-

via ja rajattuja geometriaharjoituksia oman alansa tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa 

tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti. Osaa ohjattuna käyttää tuttuja, toistuvia ja rajattuja matemaat-

tisia menetelmiä oman alansa ongelmien ratkaisussa. Osaa ohjattuna arvioida tulosten oikeelli-

suutta ja suuruusluokkaa sekä käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta ja 

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä.” 

 

Tsempppiä työhön! 

Mikäli kaipaat apua erityisen tuen suunnitelman koostamiseen, otathan yhteyttä?  

Elina Forslund, p. 040 868 0740, elina.forslund@sedu.fi 

 

 

 


