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HAKIJAN OPAS 
 

  

 

Opiskeleminen ja uusien taitojen opettelu on hyödyllistä. 

Se antaa uusia mahdollisuuksia työhön, jatko-opintoihin ja 
itsenäiseen elämään. 

Opiskeleminen vaatii työtä, mutta se on myös palkitsevaa. 

On mahtavaa osata jotain hyvin! 

Spesiassa saat oppia asiat omalla tavallasi. 

Spesiassa autamme sinua onnistumaan. 

Spesiassa jokainen saa loistaa – tervetuloa! 

 

  



  sivu 2 (23) 

 

 
 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

 

Mikä on Spesia?.......................................................................... 3 

Missä Spesia on? ........................................................................ 3 

Kenelle Spesia on? ...................................................................... 5 

Mitä Spesiassa tehdään? ............................................................ 5 

Miten Spesiassa opiskellaan? ..................................................... 6 

Opiskelu Spesiassa ...................................................................... 7 

Koulutukset ................................................................................ 8 

Autamme sinua onnistumaan ................................................... 12 

Opiskelukustannukset ............................................................... 13 

Asuminen Spesiassa ................................................................. 14 

Vapaa-aika ................................................................................ 15 

Tule tutustumaan ..................................................................... 15 

Hakeminen ............................................................................... 18 

 



  sivu 3 (23) 

 

Mikä on Spesia? 

 

Ammattiopisto Spesia on ammattikoulu  
erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. 

 

Missä Spesia on? 

 

Ammattiopisto Spesian isot toimipaikat ovat 
Jyväskylä, Järvenpää, Pieksämäki ja Turku. 

Spesia järjestää koulutusta myös muilla paikkakunnilla. 
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Kenelle Spesia on? 

 

Spesian opiskelijat ovat mahtavia nuoria ja aikuisia,  
jotka tarvitsevat opiskeluun erityistä tukea.  

Erityistä tukea voi tarvita monenlaisiin haasteisiin, esimerkiksi 
oppimisen vaikeuden, vamman tai sairauden takia. 

 

Mitä Spesiassa tehdään?  

 

Spesia järjestää ammatillista koulutusta ja  
valmentavaa koulutusta.  

Spesiassa voi siis opiskella ammattia, opiskelua tai  
itsenäisempää elämää varten.  
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Miten Spesiassa opiskellaan? 
 

 

Spesiassa asiat opitaan tekemällä ja kokemalla,  
pienissä ryhmissä. 

Opetus on selkeää. Asioita kerrataan riittävän monta kertaa. 

Sinun vahvuudet ja tuen tarve huomioidaan yksilöllisesti. 

 

Spesiassa jokainen hyväksytään sellaisena kuin on. 

Spesiassa kaikkien on hyvä olla ja opiskella. 
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Opiskelu Spesiassa 
 

 

 

Spesiassa opinnot suunnitellaan sinun  
vahvuuksien, toiveiden ja tuen tarpeiden mukaan. 

Spesiassa etsitään sinulle paras suunta työssä ja elämässä. 

Spesiassa opiskellaan tekemällä ja kokemalla,  
pienissä ryhmissä. 

Opetuksessa käytetään monenlaisia tapoja oppia. 

 

Spesiassa on helppoa olla oma itsensä. 

Spesiassa jokainen hyväksytään sellaisena kuin on. 

Kiusaamista ei hyväksytä. 

 

Saat sellaista ohjausta ja tukea kuin tarvitset. 

Apuna opinnoissa on taitava henkilökunta. 

Spesia auttaa sinua onnistumaan. 
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Koulutukset 
 

 

Ammattiopisto Spesiassa voi opiskella monenlaista. 

Spesia järjestää koulutusta useilla eri aloilla ja paikkakunnilla. 

 

Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus  
antaa opiskelijalle ammattitaidon ja tutkinnon. 

Spesiassa voi opiskella erimerkiksi näitä ammatteja: 

 

  
 Ompelija  Kokki 



  sivu 9 (23) 

 

 

Valmentavaa koulutusta on kahdenlaista: 

TUVA valmentaa ammatilliseen koulutukseen, 

TELMA valmentaa työhön ja itsenäiseen elämään. 

 

Spesialla ja sinulla on yhteinen tavoite:  
löytää sinun vahvuudet ja juuri sinulle sopiva koulutus. 
 

  

Kuvateksti:  
Valmentavan koulutuksen opiskelija tietokoneen ääressä. 
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TUVA: Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 

 

TUVA-koulutus sopii erityisesti sinulle, jos haluat tukea  
sopivan alan löytämiseen tai ammatillisen opiskelun taitoihin. 

TUVA antaa sinulle aikaa tutustua eri vaihtoehtoihin ohjatusti. 

TUVA auttaa sinua löytämään sinun vahvuudet. 
 

TELMA: Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 

 
 

TELMA-koulutuksessa kehität taitoja,  
joita tarvitaan kotona ja työpaikalla. 

Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus tutustua  
erilaisiin töihin ja asumis-vaihtoehtoihin. 

TELMA-koulutus auttaa paljon tukea tarvitsevia. 
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Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus: 

 

Ammattiopisto Spesiassa voit opiskella itsellesi ammatin. 

Tiedot ja taidot opitaan tekemällä ja kokemalla  
koulussa, työpaikoilla ja muissa paikoissa. 

Ammatillisen osaamisen lisäksi opit arjen ja  
itsenäistymisen taitoja. 

 

Kuvateksti: Toimitilahuoltaja-koulutuksen opiskelijat opettelevat 
siivoamista ja lattianpesukoneen käyttöä. 
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Autamme sinua onnistumaan 
Spesiassa opiskelija ei jää yksin. 

Saat juuri sellaista ohjausta ja tukea kuin tarvitset. 

Sinun tukena on paljon työntekijöitä, esimerkiksi  
opinto-ohjaajat, kuraattorit ja työvalmentajat. 

Työntekijät auttavat sinua koko opiskelun ajan. 

Henkilökuntamme tekee yhteistyötä sinun perheen,  
sinun työntekijöiden ja työpaikkojen kanssa. 

Lisäksi opiskelu-paikkakunta antaa sinulle  
kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan palvelut. 

Spesian tehtävä on auttaa sinua onnistumaan.  

 

 
Kuvateksti: Spesian työntekijä ohjaa opiskelijaa.  
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Opiskelukustannukset 

  
 

Spesiassa ilmaisia ovat: 

• oppikirjat  

• opiskelu-materiaalit   

• opiskelu-välineet  

• opiskelussa tarvittavat suojavaatteet  

• lounas ja välipala koulussa  

• terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin palvelut  

• opiskelijan vakuutus  

• työelämän kortti-koulutukset  
• tutkinto-tavoitteisessa koulutuksessa tutkintoihin 

kuuluvat kortit  
• TUVAlla ja TELMAlla enintään kaksi korttia  

  
Maksullisia ovat  

• aamiainen, päivällinen ja iltapala asuntolassa  
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Asuminen Spesiassa 

 

Spesiassa voi asua opiskelija-asuntolassa  
Jyväskylässä, Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Turussa. 

Asuntoloissa on valvonta ja ne ovat auki arkisin  
maanantaista perjantaihin. 

Itsenäisen elämän taitojen opettelu on tärkeä osa opiskelua. 
Spesian asuntolassa voit harjoitella ohjatussa,  
turvallisessa ympäristössä. 

Asumisen ohjaajilta saat ohjausta esimerkiksi asumiseen, 
matkustamiseen ja omien asioiden hoitamiseen. 
 

 
Kuvateksti: Asumisen ohjaaja auttaa lakanoiden viikkaamisessa. 
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Vapaa-aika 

 

Kun opiskelet Spesiassa, tutustut uusiin kavereihin.  

Voit kehittää taitojasi myös vapaa-ajalla. 

Spesia tarjoaa monenlaista vapaa-ajan tekemistä. 

Voit myös esimerkiksi osallistua tapahtumiin tai  
löytää opiskelupaikkakunnalta uuden harrastuksen. 

Tule tutustumaan 

 

Spesian koulutuksiin voi tutustua ennen hakemista.  
Vaihtoehtoja ovat: 

▪ 3–5 päivän koulutuskokeilu (maksullinen) 

▪ 1–2 päivän tutustumispäivä (ilmainen) 

▪ kaikille avoimet Spesia tutuksi -tilaisuudet. 
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Koulutuskokeilu 

 

Koulutuskokeilu on tarkoitettu sinulle, jos  
suunnittelet hakemista ammatilliseen koulutukseen. 

Kokeiluun haetaan sinua kiinnostavalle alalle. 

Kokeilussa näet, onko ala sinulle mukava ja sopiva. 

Tutustut koulutukseen ryhmän mukana 3–5 päivää. 

Voit tarvittaessa asua Spesian asuntolassa. 

 

Saat jaksosta opettajalta kirjoitetun palautteen. 

Koulutuskokeilu on maksullinen. 

Voit hakea siihen maksusitoumusta Kelalta, TE-toimistosta, 

vakuutuslaitokselta, kotikunnalta tai maksaa kokeilun itse. 
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Tutustumispäivät 

 

Tutustumispäivät on tarkoitettu kaikille Spesian  
koulutuksista kiinnostuneille. 

Tutustuminen kestää 1–2 päivää. 

Voit tutustua valmentavaan koulutukseen tai  
ammatilliseen koulutukseen. 

Tutustumispäivä on ilmainen. 

Saat päivistä opettajalta puhutun palautteen. 

Lisätietoa ja hakuohjeet löydät nettisivuiltamme. 

 

Spesia tutuksi -tilaisuudet 

 
 

Spesia tutuksi -tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. 

Suurin osa esittelyistä järjestetään netissä. 

Tarkista Spesia tutuksi -tapahtumat nettisivuiltamme. 
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Hakeminen 
Yhteishaku 

   

Peruskoulusta valmistuvat tai ilman tutkintoa olevat opiskelijat 
hakevat toisen asteen oppilaitoksiin yhteishaussa. 

Yhteishaku järjestetään joka vuosi helmi–maaliskuussa. 

Kaikkiin toisen asteen koulutuksiin haetaan  
samassa yhteishaussa ja samalla hakemuksella. 

Hakemukseen voi laittaa seitsemän hakutoivetta. 

Jos tarvitset yksilöllistä tukea opintoihin,  
valitse ykköstoiveeksi koulutus, jossa tukea saa. 

 

Oppivelvollisuus 

 

Koululaisten, joiden peruskoulu loppuu keväällä,  
pitää hakea toisen asteen koulutukseen. 

Oppivelvollisuus jatkuu, kunnes täytät 18 vuotta. 
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Liitteet 

 

Lähetä hakemuksen liitteenä kopiot seuraavista: 

▪ Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS 
▪ Terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava 

asiantuntijalausunto, jos tuen tarve johtuu terveydellisistä 
syistä tai muusta toimintarajoitteesta 

▪ Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset 

Jos haet useampaan Spesian koulutukseen,  
yhdet liitteet riittävät. 

Jos laitat Spesian ensimmäiseksi tai toiseksi hakutoiveeksi,  
saat RUORI-kyselyn linkin sähköpostiin, kun haku loppuu. 

RUORI-kysely selvittää sinun  
tuen tarvetta koulussa ja vapaa-ajalla. 

Lähetä liitteet mieluiten sähköisessä muodossa. 

Saat liitteitä varten sinun sähköpostiin linkin,  
kun olet lähettänyt hakemuksen. 

Liitteiden lähettämisestä on tarkemmat ohjeet  
Spesian nettisivuilla. 
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Asumisen paikan hakeminen 

 

Asumisen paikkaa haetaan Opintopolussa  
opiskelijahaun yhteydessä. 

Spesialla on asuntolat Jyväskylässä,  
Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Turussa. 

Asumisen paikat on tarkoitettu kaukana asuville opiskelijoille  
ja opiskelijoille, joilla on vaikea koulumatka. 
 
 

 
Kuvateksti: Opiskelija avaa asuntolassa huoneensa ovea. 
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Tulokset ja paikan vastaanottaminen 

 

Jos sinut valitaan Spesiaan,  
saat tiedon kesäkuun puolivälissä. 

Spesia ilmoittaa tulokset valitulle kirjeellä. 

Opetushallitus lähettää valinnan tulokset sinun sähköpostiin,  
jos olet täyttänyt sähköpostiosoitteen hakemukseen. 

 

Jos tulet valituksi ja otat paikan vastaan,  
muista ilmoittaa Spesialle ennen määräpäivää. 
Opiskelupaikan saamisesta kertovassa sähköpostissa on linkki, 
jonka kautta voit ottaa paikan vastaan. 

 

Jos et tullut valituksi, saat Opetushallituksesta jälkiohjauskirjeen. 

Se on kirje, jossa kerrotaan, oletko päässyt  
varasijalle johonkin hakemaasi koulutukseen. 

 

  



  sivu 22 (23) 

 

Ennakkotehtävä 

 

Joissain Spesian koulutuksissa hakijat tekevät ennakkotehtävän. 

Tee ennakkotehtävä jos haet näihin: 

▪ Kuvallisen ilmaisun toteuttaja (Järvenpää tai Jyväskylä) 
▪ Artesaani (Jyväskylä) 

Löydät ohjeet Spesian nettisivuilta, kun yhteishaku alkaa. 

 

Jatkuva haku 

 

Voit hakea opiskelemaan myös muulloin kuin kevään haussa. 

Kun opiskelupaikkoja vapautuu lukuvuoden aikana,  
ne avataan saman tien haettavaksi. 

Avoimet paikat voidaan täyttää heti. 
Tämän nimi on jatkuva haku. 

Jos jäit kevään haussa ilman koulutuspaikkaa tai  
haluat vaihtaa alaa, jatkuva haku on hyvä vaihtoehto. 
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Neuvoja hakemiseen 

Jos tarvitset apua ja neuvoja hakemiseen,  
Spesian työntekijät auttavat sinua mielellään. 

Spesian nettisivuilta löydät 

▪ tietoa hakemisesta 

▪ ajan tasalla olevan koulutustarjonnan 

▪ opinto-ohjaajien ja kuraattoreiden yhteystiedot. 
 

Yhteishaun 2023 muistilista 

▪ Yhteishaku auki 21.2.–21.3.2023 (klo 15) 

▪ Ennakkotehtävien palautus 21.3.2021 (klo 15) 

▪ Liitteet 31.3.2023 mennessä 

▪ Tiedot valinnoista julkaistaan 15.6.2023 

▪ Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 29.6.2023 

▪ Varasijat ovat voimassa 18.8.2023 asti. 
 

 

Oppaan kuvat: Papunetin kuvapankki 
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