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1. Johdanto 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU) on vetovoimainen, arvostettu, alueen hyvinvointia ja yrittäjyyttä 

edistävä, osaamista uudistava ja verkottunut ammatillisen osaamisen sekä elinkeino- ja työelämän kehittäjä. 

Yhteistyö kattaa alueen koko toisen asteen koulutuksen vuoteen 2020 mennessä (Jokilaaksojen koulutus-

kuntakuntayhtymän strategia).  

Kuntayhtymä ylläpitää Haapajärven ammattiopistoa, Haapaveden ammattiopistoa, Kalajoen ammattiopistoa, 

Nivalan ammattiopistoa, Oulaisten ammattiopistoa, Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistoa, Ylivieskan ammat-

tiopistoa sekä JEDU työelämäpalveluja.  Kuntayhtymä tekee läheistä yhteistyötä kuntayhtymän omistaman 

Jokiedu Oy:n ja JOKKY-osuuskunnan kanssa. 

Koulutuskuntayhtymän tehtävänä on koulutuksen järjestämislupien mukaisesti järjestää ammatillista perus-

koulutusta, ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, työhön ja itsenäiseen elämään valmenta-

vaa koulutusta, aikuiskoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta. Opetussuunnitelman yhteinen osa sisältää 

kaikille tutkinnoille ja koulutuksille koulutuksen järjestäjän yhteiset pedagogiset toimintaperiaatteet ja linjauk-

set. Koulutuksen järjestäjän yhteinen osa perustuu koulutuksen lainsäädäntöön, Opetushallituksen määräyk-

siin ja koulutuksen järjestämisestä annettuihin ohjeisiin. Koulutuksen järjestäjän yhteinen osa sisältää koulu-

tuksen järjestäjän linjaukset ja ohjeet: ammatillisista perustutkinnoista, valmentavista koulutuksista, aikuis-

koulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta.  

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja asetuksen (A 811/1998, muutos 799/2014, 3 §) mukaan koulu-

tuksen järjestäjän tulee hyväksyä tutkinnon perusteiden tai muun koulutuksen opetussuunnitelman perustei-

den mukainen opetussuunnitelma, jossa päätetään järjestettävästä koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjän 

opetussuunnitelman yhteinen osa ja opetussuunnitelmat on laadittu siten, että ne antavat opiskelijalle mah-

dollisuuden yksilölliseen osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen. Koulutuksen järjestäjän hyväksymä ope-

tussuunnitelma sisältää toimenpiteet ja menettelytavat, joilla koulutukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet saa-

vutetaan. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa säätelee ja ohjaa koulutuksen järjestä-

jän toteuttamaa koulutusta sekä toimii myös sisäisen ja ulkoisen arvioinnin pohjana. 

Koulutuksen järjestäjän päättää opetussuunnitelmassaan seuraavista järjestettävää koulutusta koskevista 

asioista: 

koulutuksen toteuttamistavat 

työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen toteuttaminen 

opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet ja tutkinnon osien järjestäminen yhteistyössä 

muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa 

opinto-ohjauksen toteuttaminen ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta 

erityisopetuksen toteuttaminen ja henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskevan suunni-

telman laadinta 

opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet 

aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustamisen menettelytavat. 

Lisäksi koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmassaan tutkintokohtaisesti: 

tutkinnon osien tarjonnasta; 

tutkinnon osien suorittamisjärjestyksestä; 

koulutuksen toteuttamistavoista ja -ajoista sekä oppimisympäristöistä ja 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140799
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ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 25 §:n 4 momentissa tarkoitetun suunnitel-

man mukaisesta opiskelijan osaamisen arvioinnista. 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yhteinen osa sisältää koulutuksen 

järjestämisen yhteiset periaatteet.  
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1. Ammatillinen koulutus 

1.1. Ammatillisen koulutuksen yleiset tehtävät ja tavoitteet 

Lain (L 787/2014 5 §) ja asetusten mukaan ammatillisen peruskoulutuksen tarkoituksena on kohottaa väes-

tön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä ja 

yrittäjyyttä ja tukea elinikäistä oppimista. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille 

ammatillisen perustutkinnon tarkoituksen edellyttämä osaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyy-

teen. Tarkoituksena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskun-

nan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, harrastusten sekä persoonallisuuden moni-

puolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutusta järjestettäessä tulee olla yh-

teistyössä alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden kotien ja huoltajien kanssa. Vammaisille järjestettävän ammatilli-

sen peruskoulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhdessä kuntoutuspalvelujen 

tuottajien kanssa.  

1.2. Koulutusjärjestelmässä ammatilliseen koulutukseen kuuluvat ammatil-

linen peruskoulutus sekä ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija saa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin 

ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella si-

ten, että hän voi tutkinnon suoritettuaan sijoittua työelämään ja suoriutua alansa vaihtelevista tehtävistä 

myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan läpi elämän.  

Aikuiskoulutuksen tulee joustavasti tarjota opiskelumahdollisuuksia työelämässä olevien osaamistason nos-

toon sekä muutostilanteisiin toimenkuvan muuttuessa ja mahdollisuuksia alan ja ammatin vaihtoon. Tutkinto-

jen avulla tuetaan joustavasti ja tehokkaasti työmarkkinoille siirtymisen ja ammatissa toimimisen edellyttä-

män ammattitaidon saavuttamista sekä edistetään työikäisen aikuisväestön ammattitaidon uudistamista, am-

matissa kehittymistä ja ammatinvaihtoa.  

Ammatillinen koulutus on tarkoitettu sekä työelämään siirtyville nuorille, että työelämässä oleville aikuisille. 

Aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin kuin nuoret. Heillä on myös mahdollisuus 

osallistua ammatilliseen lisäkoulutukseen, joka on ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä jatko- ja täyden-

nyskoulutusta. 

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja 

vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Koulu-

tus edistää demokratiaa, miesten ja naisten tasa-arvoa kaikilla yhteiskunnan aloilla sekä yleistä tasa-arvoa 

työelämässä ja yhteiskunnassa.  

1.3. Opintojen tuottama jatko-opintokelpoisuus 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan 180 osaamispisteen tutkinto, antaa jatko-opinto 

kelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Myös näyttötutkintoina suoritetut ammatilliset perustut-

kinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot tuottavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Ammatillisen 

perustutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opiskelua myös ammatillisessa lisäkoulutuksessa. 
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2. Koulutuksen järjestäminen 

2.1. Koulutuksen järjestämiseen liittyvät valtuudet  

Opetusministeriön päätöksen 21/531/2011 mukaan koulutuksen järjestäjä 1.1.2012 lukien on Jokilaaksojen 

koulutuskuntayhtymä. Kunnat, joissa koulutusta voidaan järjestää järjestämisluvan mukaisesti, ovat jäsen-

kunnat. Oppilaitosten opetuskieli on suomi. Koulutuksen järjestäjä voi järjestää ammatillista peruskoulutusta 

seuraavilla koulutusaloilla: 

kulttuuriala (käsi- ja taideteollisuusalan ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto),  

yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (liiketalouden pt), 

luonnontieteiden ala (tieto- ja viestintätekniikan pt), 

tekniikan ja liikenteen ala (kone- ja metallialan,  talotekniikan, kiinteistöpalvelujen, autoalan, 

sähkö- ja automaatiotekniikan, tieto- ja tietoliikennetekniikan, puualan, verhoilu- ja sisustus-

alan,  elintarvikealan, rakennusalan, tekstiili- ja vaatetusalan,  teknisen suunnittelun ja logistii-

kan pt.), 

luonnonvara- ja ympäristöala (maatalousalan, puutarhatalouden, metsäalan ja luonto- ja ym-

päristöalan pt.),  

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (sosiaali- ja terveysalan, hiusalan ja kauneudenhoitoalan pt.)  

matkailu-, ravitsemis- ja talousala (matkailualan, hotelli-, ravintola- ja catering-alan, kotityö- ja 

puhdistuspalvelujen pt).  

2.2. Koulutuksen järjestäjän koulutustehtävä ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa 

Ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä on enintään 3070 vuonna 2017 opiskeli-

jaa.  Yhtymähallitus päättää koulutusala- ja ammattiopistokohtaisesti opiskelijamäärät. 

2.3. Erityinen koulutustehtävä  

Koulutuksen järjestäjän erityisenä koulutustehtävänä on järjestää opiskelijamäärän puitteissa ammatilliseen 

peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta ja/tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. 

Opiskelijamäärä on enintään 20 opiskelijaa. 

2.4. Muut määräykset 

Koulutuksen järjestäjällä on lupa toimia kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskoulu-

tusta antavana koulutuskeskuksena. Luvan nojalla on lupa järjestää perustason ammattipätevyyskoulutusta 

sekä ammatillisena peruskoulutuksena että ammatillisena lisäkoulutuksena. Pätevyyskoulutuksessa tulee 

noudattaa lakia (273/2007) ja valtioneuvoston asetusta (640/2007) sekä asetuksen nojalla annettujen ope-

tussuunnitelmien perusteita ja tutkintojen perusteita.   

2.5. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymällä on työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä (ks. kohta 13.1.). 
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2.6. Koulutusalat ja ammatilliset perustutkinnot  

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää ammatillista peruskoulutusta Haapajärvellä, Haapavedellä, Ka-

lajoella, Nivalassa, Oulaisissa, Piippolassa ja Ylivieskassa seuraavissa tutkinnoissa:  

 

KOULUTUSALA PERUSTUTKINTO AMMATTIOPISTO  

Kulttuuriala 

 

Audiovisuaalisen viestinnän pe-

rustutkinto, poistuu rakenteesta 

31.7.2017 

Piippolan ammatti- ja kulttuu-

riopisto 

Ylivieskan ammattiopisto 

Käsi- ja taideteollisuusalan perus-

tutkinto 

Kalajoen ammattiopisto  

Nivalan ammattiopisto 

Piippolan ammatti- ja kulttuu-

riopisto 

Luonnontieteiden ala Tieto- ja viestintätekniikan perus-

tutkinto 

Haapajärven ammattiopisto 

Oulaisten ammattiopisto 

Luonnonvara- ja ympäristöala Maatalousalan perustutkinto Haapajärven ammattiopisto 

 Metsäalan perustutkinto Haapajärven ammattiopisto 

 Puutarha-alan perustutkinto  Haapaveden ammattiopisto 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kotityö ja puhdistuspalvelualan 

perustutkinto 

Haapaveden ammattiopisto 

Oulaisten ammattiopisto 

Matkailualan perustutkinto Haapaveden ammattiopisto 

Kalajoen ammattiopisto 

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan 

perustutkinto 

Haapaveden ammattiopisto  

Nivalan ammattiopisto 

Oulaisten ammattiopisto 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Hiusalan perustutkinto Nivalan ammattiopisto 

Kauneudenhoitoalan perustut-

kinto  

Nivalan ammattiopisto 
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Sosiaali- ja terveysalan perustut-

kinto 

Oulaisten ammattiopisto 

Ylivieskan ammattiopisto 

Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto  Haapaveden ammattiopisto 

Nivalan ammattiopisto 

 Elintarvikealan perustutkinto Haapaveden ammattiopisto 

 Kone- ja metallialan perustutkinto 

poistuu rakenteesta 31.7.2017 

Haapaveden ammattiopisto  

Nivalan ammattiopisto 

Kalajoen ammattiopisto 

 Kone- ja tuotantotekniikan perus-

tutkinto 

voimaan 1.8.2017 

Haapaveden ammattiopisto  

Nivalan ammattiopisto 

Kalajoen ammattiopisto 

 Logistiikan perustutkinto Nivalan ammattiopisto 

 Media-alan perustutkinto 

voimaan 1.8.2017 

Piippolan ammatti- ja kulttuu-

riopisto 

Ylivieskan ammattiopisto 

 Puualan perustutkinto Haapaveden ammattiopisto 

Nivalan ammattiopisto 

Kalajoen ammattiopisto 

Piippolan ammatti- ja kulttuu-

riopisto 

 Rakennusalan perustutkinto Haapaveden ammattiopisto  

Nivalan ammattiopisto 

Kalajoen ammattiopisto 

 Sähkö- ja automaatiotekniikan 

perustutkinto 

Haapaveden ammattiopisto 

Nivalan ammattiopisto 

 Talotekniikan perustutkinto Nivalan ammattiopisto 

 Tieto- ja tietoliikennetekniikan pe-

rustutkinto 

Haapaveden ammattiopisto  
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Nivalan ammattiopisto 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden 

ja hallinnon ala 

Liiketalouden perustutkinto Haapajärven ammattiopisto  

Oulaisten ammattiopisto 

 

Muu koulutus, valmentava koulutus 

Haapaveden ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulu-

tus 

 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus  

Kalajoen ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulu-

tus 

Nivalan ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulu-

tus 

Oulaisten ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulu-

tus 

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulu-

tus 

Ylivieskan ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulu-

tus 

 

2.7. Näyttötutkinnot ja niihin liittyvät valtuudet 

Näyttötutkintojen järjestäminen edellyttää, että Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja tutkintotoimikunta ovat 

solmineet keskenään näyttötutkintojen järjestämissopimuksen. Järjestämissopimukseen merkitään vastuulli-

nen ammattiopisto(t). Ammattiopistojen voimassa olevat järjestämissopimukset löytyvät kuntayhtymän ai-

kuiskoulutus ja oppisopimus -sivuilta. Jos kuntayhtymällä ei ole voimassa olevaa näyttötutkintojen järjestä-

missopimusta, tulee sen hyvissä ajoin ennen näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen aloittamista sopia 

näyttötutkinnon järjestämisestä ja yhteistyöstä henkilökohtaistamisessa sellaisen organisaation kanssa, jolla 

on näyttötutkintojen järjestämissopimus. 
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3. Koulutuksen toteuttaminen  

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä ammatillinen koulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja 

lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista sekä niihin valmistavasta koulutuk-

sesta. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. 

Tutkinto suoritetaan voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tutkinnon perusteet on määräys, 

jossa on päätetty tutkinnon ja osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkintonimikkeet, tutkin-

non osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikritee-

rit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Ammatillisen perustutkin-

non perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjä hyväksyy ammatillista peruskoulutusta varten opetussuunni-

telman. Järjestäessään näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen 

sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. 

Opiskelijan on mahdollista suorittaa yhdistelmätutkinto, opiskella oppisopimuksella tai osallistua valmenta-

vaan koulutukseen. Kuntayhtymä tarjoaa lisäksi mm. työvoimapoliittista koulutusta, henkilöstökoulutusta 

sekä erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta. 

3.1. Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus 

Opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa perustutkinnossa tutkinnon laajuus on 180 osp. Ammatilli-

nen peruskoulutus on järjestettävä siten että opiskelija voi suorittaa tutkinnon sen laajuutta vastaavassa 

ajassa (3 vuotta).  

3.2. Näyttötutkinnot ja niihin valmistava koulutus 

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinnoissa am-

mattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai 

muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voi-

daan suorittaa näyttötutkintona. 

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa 

työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutuk-

seen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa 

näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen. 

Ammattiopistoissa järjestetään näyttötutkintoina suoritettaviin perus-, ammatti ja erikoisammattitutkintoihin 

valmistavaa koulutusta sekä ammattitaitoa uudistavaa, laajentavaa tai syventävää lisä- ja täydennyskoulu-

tusta. 

Lisätietoja näyttötutkinnoista http://www.oph.fi/nayttotutkinnot/. Sieltä löytyvät mm. tutkinnon kuvauksen, tut-

kinnon perusteet, tutkintotoimikunnan, tutkinnon järjestäjät ja valmistavan koulutuksen järjestäjät. Tutkintotoi-

mikunnan sivustolta löytyvät toimikunnan yhteystiedot ja kaikki ko. toimikunnalle kuuluvat tutkinnot. 

3.3. Yhdistelmätutkinnot  

Ammattiopistojen ja alueen muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa yhdistellä 

opintoja yksilöllisesti eri oppilaitosten tarjonnasta. Kaikissa kuntayhtymän ammattiopistoissa ammatillinen 

perustutkinto ja ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa samanaikaisesti, jolloin perustutkinnon suorittaja 

opiskelee ammatillisessa peruskoulutuksessa ja voi osallistua ylioppilastutkintoon suoritettuaan lukion kurssit 

Lukiossa suoritettavia kursseja tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa. Ylioppilaskirjoitukset hyväk-

sytysti suoritettuaan perustutkinnon suorittaja saa myös ylioppilastutkintotodistuksen. Koulutuskuntayhtymän 

ammattiopistoissa opiskelijan on mahdollisuus suorittaa yhdistelmätutkintona myös kaksi ammatillista perus-

tutkintoa.  

https://eperusteet.opintopolku.fi/
https://www.jedu.fi/opiskelijalle/arviointi-ja-opetuksen-sisallot/opetussuunnitelmat
https://www.jedu.fi/opiskelijalle/arviointi-ja-opetuksen-sisallot/opetussuunnitelmat
https://www.jedu.fi/opiskelijalle/arviointi-ja-opetuksen-sisallot/koulutussuunnitelmat
http://www.oph.fi/nayttotutkinnot/
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3.4. Oppisopimuskoulutus 

Oppisopimuksella voi opiskella kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.  Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille. Op-

pisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan ja väliseen määräaikaiseen työsopi-

mukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla käytän-

nön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimus on 

yhteistyötä, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja, oppilaitoksen opettajat sekä koulutustarkastaja 

oppisopimustoimistosta. Oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma, joka laaditaan tutkin-

non perusteiden pohjalta. Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja tutkinnon pe-

rusteiden mukaisesti. Lisäksi se voi olla valmistavaa koulutusta näyttötutkintona suoritettaviin ammatillisiin 

perustutkintoihin tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppisopimuksella 

omassa yrityksessään. 

3.5. Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen tavoitteena on edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja vähentää työttö-

myyttä. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisedellytyksiä ja 

siinä huomioidaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeet ja ennakointitulostiedot. Työvoimakoulutuksena järjes-

tetään tutkintoihin valmentavaa koulutusta, tietylle ammattialalle ohjaavaa ja työnhakuvalmiuksia kehittävää 

koulutusta, tietotekniikkavalmiuksia edistävää koulutusta tai maahanmuuttajille suunnattua kielikoulutusta. 

Työvoimakoulutuksella pyritään parantamaan myös pitkäaikaistyöttömien, ikääntyvien ja vajaakuntoisten 

työllistymistä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Koulutus voidaan liittää muihin palveluihin, esimerkiksi kuntou-

tukseen tai tukityöllistämiseen, ja näin rakentaa yksilöllisiä ratkaisuja. Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk-

sesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. 

3.6. Valmentavat koulutukset (erityinen koulutustehtävä)  

Valmentavissa koulutuksissa opiskelijat voivat parantaa esimerkiksi opiskeluvalmiuksiaan tai valmistautua 

ammatillisten perustutkintojen suorittamiseen tai oppisopimuskoulutukseen. 

3.7. Henkilöstökoulutus 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tarjoaa yrityksille ja organisaatioille henkilöstökoulutusta yrityksien/ orga-

nisaatioiden tarpeiden mukaisesti. Koulutussuunnittelussa hyödynnetään laadullisen ennakoinnin tuloksia. 

Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan yleensä työnantajan kustantamaa koulutusta. Henkilöstökoulutus on ly-

hytkestoista täydennyskoulutusta työpaikalla tai oppilaitoksissa, mutta se voi olla myös tutkintoon johtavaa 

koulutusta (esim. perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot). 
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4. Koulutuksen järjestämismuodot ja osaamisperusteisuus 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa koulutusta järjestetään lähi-, etä- ja monimuoto-ope-

tuksena, verkko-opetuksena, työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä tai oppisopimuskoulutuksena. 

Koulutus toteutetaan osaamisperusteisesti, työelämälähtöisesti ja joustavasti huomioiden opiskelijan/ tutkin-

non suorittajan yksilölliset opintopolut. Opetus on työpaikalla järjestettävää opetusta lukuun ottamatta jul-

kista. Perustellusta syystä voidaan rajoittaa oikeutta päästä seuraamaan opetusta.  

Tutkinnon osien laajuudet on ilmaistu osaamispisteinä, jolloin aikaan sidotun oppimisen tilalle on tullut osaa-

minen ja osaamisperusteisuus. Osaamista voidaan hankkia yksilöllisesti lyhyemmässä tai pidemmässä 

ajassa, eri paikoissa ja eri aikoina tai osaamista on voitu hankkia jo ennen opiskelun aloittamista. Vaihtoeh-

toiset oppimisympäristöt ja monipuoliset oppimismenetelmät tukevat osaltaan opiskelijoiden yksilöllisten 

opintopolkujen toteuttamista. Jokaisen opiskelijan kohdalla on mietittävä, missä oppimisympäristössä opiske-

lija parhaiten saavuttaa perustutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet 

ottaen huomioon mm. opiskelijoiden erilaiset oppimisvalmiudet ja etenemisnopeuden osaamisen hankkimi-

sessa. 

Tutustu oppimisympäristöjen kehittämiseen seuraavasta linkistä: http://www.oph.fi/download/124992_Oppi-

misymparistoja_avartamassa_UUSI.pdf 

  

http://www.oph.fi/download/124992_Oppimisymparistoja_avartamassa_UUSI.pdf
http://www.oph.fi/download/124992_Oppimisymparistoja_avartamassa_UUSI.pdf
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5. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen tai valmentavaan koulutukseen voidaan ottaa opiske-

lijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. 

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset koulutuksesta suo-

riutumiseen. (20.3.2015/246) 

Koulutuskuntayhtymän ammattiopistot päättävät muista opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä mahdolli-

sesti järjestettävistä pääsy- tai soveltuvuuskokeista. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperus-

teita.  Opiskelijavalinnassa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta 4/2013 opiskelijaksi ottami-

sen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa 

Opiskelija voidaan ottaa suorittamaan ammatillinen tutkinto tai sen osa yksityisopiskelijana. 

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen hänelle laaditun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma 

mukaan. Jokilaaksojen kulutuskuntayhtymässä opiskelijoilla/tutkinnon suorittajilla on mahdollisuus koulutuk-

sen kehittämiseen esim. tulo-, olo- ja päättökyselyiden avulla ja erilaisten työryhmien jäsenenä. JEDUssa 

kuullaan opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten 

tekemistä. 

Opiskelijoilla on edustus kuntayhtymän toimielimissä, järjestäytynyt opiskelijakunta ja tutortoimintaa. 

Ammattiopistot antavat opiskelijaksi pyrkiville tai tutkinnon suorittajille tiedon siitä, millaisia terveydentilaa 

koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy. Informointi koskee myös huumausainetestauk-

seen liittyviä käytänteitä ja rikosrekisteriotteen esittämisvelvollisuutta. Hakijat voivat siten itse arvioida, sovel-

tuvatko he terveytensä ja toimintakykynsä puolesta koulutukseen ja ovat tietoisia siitä, minkälaisia tervey-

dentilaa koskevia tietoja he ovat velvollisia antamaan oppilaitokselle (L951/2011). Hakijan terveydentilaan tai 

toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida 

ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin 

tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida 

kohtuullisin toimin poistaa. 

Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa on määritelty seuraavissa 

määräyksissä ja oppaassa: 

Määräys 27/011/2015, voimaan 1.8.2015 alkaen (pdf) 

Määräys 91/011/2014 (pdf) 

Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen 

5.1. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden 

mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. (20.3.2015/246). Opiskelijalla on 

oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta. 

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.  

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kuntayhtymässä noudatetaan JEDUn järjestys-

sääntöjä sekä suunnitelmaa kurinpitokeinoista ja menettelytavoista. 

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussa-

pito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti 

soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130004
http://www.oph.fi/download/167903_Maarays_27_011_2015.pdf
http://www.oph.fi/download/167903_Maarays_27_011_2015.pdf
http://www.oph.fi/download/162472_91_011_2014_muu_maarays_01082015.pdf
http://www.oph.fi/download/162472_91_011_2014_muu_maarays_01082015.pdf
http://www.oph.fi/download/170668_koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumattomuuteen.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150246
https://www.jedu.fi/Data/content/Liitetiedostot/Opiskelijalle/JEDUn%20j%C3%A4rjestyss%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf
https://www.jedu.fi/Data/content/Liitetiedostot/Opiskelijalle/JEDUn%20j%C3%A4rjestyss%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf
https://www.jedu.fi/documents/10157/285710/Kurinpitokeinot+ja+menettelytavat+JEDUssa_Taulukko1.pdf/17885968-9d30-4b76-b95d-029418038619
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Opetus ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustan-

nuksista: esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, jotka koulutuksen 

päätyttyä jäävät opiskelijalle. Opetussuunnitelmaperusteista ammatillista perustutkintoa suorittaville ruokailu 

on maksutonta opetussuunnitelman mukaisina työpäivinä. 

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkinnon ja valmistavan koulutuksen suorittaminen edel-

lyttää säännöllistä koulutukseen osallistumista. Opintotuen saamisen edellytyksenä on myös riittävä opiske-

luissa eteneminen. Opiskelu on päätoimista, kun opintoja suoritetaan 4,5 osp/opintokuukausi. 

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, maksuttoman tietopuolisen 

koulutuksen sekä matkustussäännön mukaista matka- ja majoituskorvausta. Tietopuolisen opiskelun ajalta 

hän saa päivärahaa, jos työnantaja ei maksa palkkaa siltä ajalta. Perheellinen opiskelija on oikeutettu myös 

perheavustukseen. 

Osassa ammatillisia oppilaitoksia on opiskelija-asuntola, jossa asuminen on opiskelijoille maksutonta. Asumi-

nen on valvottua ja siihen liittyy usein vapaa-ajan harrastustoimintaa. 

Koulutuskuntayhtymän asuntoloissa noudatetaan asuntolan järjestyssääntöjä.  

Opiskelijan velvollisuudesta pitää salassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetyssä koulu-

tuksessa saamansa tiedot on voimassa, mitä vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viran-

haltijoiden salassapidosta erikseen säädetään. 

Ammattiopistoissa toimivat oppilaskunnat ja JEDUssa toimii koko kuntayhtymän opiskelijayhdistys. Opiskeli-

jayhdistyksen toiminnasta löydät tietoa www.jedu.fi. Opiskelijalle myönnettävät opintoetuudet on esitelty kat-

tavasti Kansaneläkelaitoksen Opiskelijalle -internetpalvelussa. 

  

https://www.jedu.fi/Data/content/Liitetiedostot/Opiskelijalle/Asuntoloiden%20j%C3%A4rjestyss%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20JEDUssa.pdf
http://www.jedu.fi/
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/Docs/040601104658IL?OpenDocument
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6. Yhteistyö koulutuksen järjestämisessä  

Toisen asteen koulutuksen yhteistyön etuja ovat opiskelijoiden mahdollisuudet yksilöllisiin opinto-ohjelmiin ja 

valintoihin koulutuksen muodosta tai järjestäjästä riippumatta. Yhteistyö mahdollistaa myös kahden tai kol-

men tutkinnon samanaikaisen suorittamisen. 

Yhteistyön muotoja ovat esim. yhteiset opintojärjestelyt. Henkilöstöasioissa yhteistyön muotoja ovat opettaja-

ryhmien yhteiset tiimit ja työryhmät, koulutilojen yhteiskäyttö, opetushenkilöstön ja muun henkilöstön yhteis-

käyttö, yhteinen täydennyskoulutus sekä erilaiset kehittämishankkeet, kuten (verkko-)opintojen tarjonnan ke-

hittäminen, näyttötutkintotoiminnan kehittäminen, työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen käytäntei-

den kehittäminen, erityisopetuksen ja opiskelujen tukipalvelujen kehittäminen. 

6.1. Yhteydet työelämään 

Ammatillisessa koulutuksessa tulee ottaa erityisesti huomioon työelämän tarpeet. Koulutusta ja tutkintoja jär-

jestettäessä tulee olla yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa. Jotta ammatillinen koulutus tuottaa 

ammattitaitoista työvoimaa, työpaikoilla aidoissa työympäristöissä ja työtilanteissa tapahtuva oppiminen on 

keskeinen osa ammattitaidon oppimista, varmistamista ja kehittämistä ja tämän turvaamiseksi tarvitaan yh-

teistyötä koulutuskuntayhtymän ja työelämän kesken kaikilla hallinnon tasoilla. 

6.2. Koulutuksen järjestäjien yhteistyö 

Kuntayhtymän ammattiopistot tekevät yhteistyötä tutkintojen järjestämisessä sekä koulutuksen toteutuk-

sessa, jotta opiskelijoilla olisi laaja-alaiset mahdollisuudet koota henkilökohtainen opintopolkunsa ja ammat-

tiopistojen resurssien käyttö olisi tehokasta.  

Yhteistyössä alueen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ammattiopistot kehittävät ja toteuttavat moni-

puolista koulutusta. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suoritta-

miseen tai muihin yhdistelmätutkintoihin. Yhteistyön muotoja ovat myös erilaiset kehittämisprojektit ja -ver-

kostot alueen koulutuksen järjestäjien kesken. 

6.3. Muu yhteistyö 

Yhteistyötä tehdään erilaisissa kehittämishankkeissa ja -verkostoissa (esim. AMKE-verkostot). Jokilaaksojen 

koulutuskuntayhtymä on aktiivinen ja verkottunut toimija Euroopan Unionin rahoittamissa alueellisissa ja val-

takunnallisissa kehittämishankkeissa. 

6.4. Kansainvälinen yhteistyö 

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää kansainvälisiä oppilaitos- ja työelämäyhteyksiä, lisätä kult-

tuureihin liittyvää tuntemusta sekä saada kansainvälistä vertailutietoa yhteisten hankkeiden avulla. Tavoit-

teena on järjestää opiskelijoille sellaista koulutusta, että he pystyvät valmistuttuaan työskentelemään kan-

sainvälistyvässä työelämässä ja monenlaisissa sekä monikulttuurisissa työympäristöissä. Kansainvälisellä 

toiminnalla parannetaan henkilökunnan ja opiskelijoiden kielitaitoa ja sitä kautta vahvistetaan opiskelijoiden 

sijoittumista työelämään tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Kansainvälinen toiminta edellyttää yhteistyötä sekä koti- että ulkomailla sijaitsevien oppilaitosten ja muiden 

organisaatioiden kanssa. Kansainvälistymistä tehostetaan käyttämällä hyväksi alueella olevia kansainvälisiä 

yhteyksiä, liike-elämän kansainvälisiä yhteyksiä, monialaisia verkostoja sekä oppilaitosten vaihto-opettajia ja 

opiskelijoita.  

Kansainvälisen toiminnan periaatteet on kuvattuna JEDUn Kansainvälisen toiminnan strategia ja kehittämis-

suunnitelmassa 2015-2017 (PDF). Lisätietoja https://www.jedu.fi/opiskelijalle/tietoa-opiskelusta/kansainvali-

nen-toiminta.  

https://www.jedu.fi/Data/content/Liitetiedostot/JEDU%20hallinto/Strategiat%20ja%20suunnitelmat/KV%20Strategia%202015-2017_nettiin.pdf
https://www.jedu.fi/Data/content/Liitetiedostot/JEDU%20hallinto/Strategiat%20ja%20suunnitelmat/KV%20Strategia%202015-2017_nettiin.pdf
https://www.jedu.fi/opiskelijalle/tietoa-opiskelusta/kansainvalinen-toiminta
https://www.jedu.fi/opiskelijalle/tietoa-opiskelusta/kansainvalinen-toiminta
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7. Pedagoginen strategia ja johtaminen   

JEDUn pedagogisen toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää 

työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien 

työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Osaamisperusteisuus tuo osaamisen pedagogisen 

toiminnan keskiöön. Osaaminen perustuu työelämässä tarvittavien toimintakokonaisuuksien hankkimiseen. 

Oppimisen arviointi on opiskelijan ohjaamista ja tukemista. Osaamisen arvioinnilla varmistetaan osaamisen 

laatu.  

Työelämälähtöinen ammatillinen koulutus vastaa työelämän alakohtaisiin ja alueellisiin tarpeisiin sekä väes-

tön kehityksestä aiheutuviin muutoksiin ja työvoiman tarpeisiin. Työelämälähtöisyys on tiivistä yhteistyötä 

työelämän eri toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Se on työpaikalla tapahtuvan oppimisen roolin 

vahvistamista ja työvaltaisten oppimisympäristöjen käyttöönottoa.  

JEDUssa tunnustetaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankittu osaaminen, mahdollistetaan 

yksilölliset opintopolut ja osaamisen hankkiminen erilaisilla oppimismenetelmillä. Joustavat opintopolut ja tut-

kintoihin sisältyvä valinnaisuus edistävät myös koulutuksellista tasa-arvoa ja vähentävät tarpeetonta monin-

kertaista koulutusta. 

7.1. Toiminnan organisointi ja pedagoginen päätöksenteko    

Kuntayhtymän organisaatio on kuvattu organisaatiokaaviossa. Hallintosäännössä määrätään organisaa-

tiosta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä yhtymän taloudesta. 

 

 

JEDU organisaatiokaavio 2016. 

7.2. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin, arviointitoimikunta 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä on yksi monialainen toimielin. Toimielimen nimi on Jokilaaksojen kou-

lutuskuntayhtymän arviointitoimikunta. Arviointitoimikuntaan kuuluu seitsemän työelämän edustajaa, yksi 

http://www.jedu.fi/documents/10157/953bc454-a20c-4061-a09e-edf860d1304f
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opiskelijoiden edustaja, kuusi ammattiopistojen edustajaa sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän edus-

taja. Arviointitoimikunnan puheenjohtajana toimii yhtymähallituksen nimeämä henkilö. Toimielin nimetään 

kolmeksi vuodeksi. 

Arviointitoimikunta  

hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammatti-

osaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

valvoo näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista 

määrää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijat 

käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. 

Arviointitoimikunnan puheenjohtaja allekirjoittaa näyttötodistukset. Arviointitoimikunnan muista tehtävistä ja 

asettamisesta määrää kuntayhtymän hallitus. Arviointitoimikunta toimii yhtymähallituksen vahvistaman toi-

mintaohjeen mukaisesti.  

7.3. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin, SORA-toimikunta 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä SORA-toimikunnalle kuuluu L 951/2011 ja A 1032/ 2011 mukainen 

opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen sekä kurinpidolliset asiat. Toimielimelle kuuluvat lakisää-

teiset tehtävät, tehtävistä ja asettamisesta määrää kuntayhtymän hallitus. Toimielin toimii yhtymähallituksen 

vahvistaman toimintaohjeen mukaisesti.  

SORA-toimikunnan tehtävänä on 

päättää opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta  

päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta  

päättää opiskelijan asuntolasta erottamisesta  

päättää opiskelusta pidättämisestä  

Opiskeluoikeus ja kurinpitoasiat tulee käsitellä toimielimessä kiireellisinä.  

7.4. Tutkintotoimikunnat 

Tutkintotoimikunnat ovat lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, jotka Opetushallitus asettaa enintään kolmeksi 

vuodeksi kerrallaan hoitamaan näyttötutkintoja koskevaa julkista tehtävää. Jäljempänä mainittujen, lakiin ja 

asetukseen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta perustuvien tehtävien lisäksi toimikuntien tehtävää, toimival-

taa ja vastuuta määrittelevät säännökset hallintoasioiden käsittelystä ja hallinnon julkisuudesta, jotka sisälty-

vät ennen muuta hallintolakiin (434/2003) ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). 

Tutkintotoimikuntien toimialoista ja toimialueista päättää Opetushallitus. 

7.5. Näyttötutkintosihteeristö 

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 631/1998 mukaisesti Opetushallituksen yhteydessä toimii 

näyttötutkintosihteeristö. Sihteeristön tehtävänä on tukea tutkintotoimikuntia näiden lakisääteisissä tehtä-

vissä, joita ovat näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen, tutkintojen järjestämisen laadun varmistaminen, 

näyttötutkintojärjestelmän ja näyttötutkintojen kehittäminen, todistusten antaminen sekä osaamisen arviointia 

koskevien oikaisuvaatimusten käsittely. Näyttötutkintosihteeristön tehtävänä on myös ohjata ja neuvoa näyt-

tötutkintojen järjestäjiä. Ohjaus- ja neuvontatyö tullee ensisijaisesti liittymään tutkintotoimikuntien käsittele-

miin asioihin ja niihin liittyviin asiakirjoihin.  

https://www.jedu.fi/documents/10157/7c262875-03b8-4bd0-bbee-e7c41e199b08
https://www.jedu.fi/documents/10157/7c262875-03b8-4bd0-bbee-e7c41e199b08
http://www.jedu.fi/documents/10157/285710/SORA-toimikunnan+toimintaohje.pdf/2cb9f35e-a74e-49a2-96eb-630429b265e2
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980631
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7.6. Opettajat ja työelämän edustajat osaamisen arvioijina 

Ammattiosaamisen näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien pitää olla kyseisen ammattialan asi-

antuntijoita. Arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työko-

kemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittä-

vänä opiskelijan/tutkinnon suorittajan arvioinnissa 

Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättävät koulutuskuntayhtymän arviointitoimikunnan määräämät 

opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen.  Arviointitoimikunnan päätös arvioijista löytyy tutkinto-

kohtaisen opetussuunnitelman tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitel-

masta.  Koska jokainen arvioija käyttää julkista valtaa tehdessään opiskelijan arviointiin liittyviä päätöksiä, 

ammattiopistoittain on varmistettava, että se pystyy tarvittaessa nimeämään julkista valtaa käyttäneen henki-

lön. 

Arvioijia valittaessa tulee harkita myös esteellisyyskysymyksiä. Esteellisyys voi tulla kyseeseen esimerkiksi 

silloin, kun opiskelija tekee ammattiosaamisen näytön lähisukulaisen yrityksessä tai työpaikkaohjaaja on lähi-

sukulainen. Tietoja esteellisyydestä ja esteellisyysperusteista on luettavissa hallintolaista (L 2003/434). 

Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat henkilöt edustavat seuraavia tahoja: työntekijöitä, työnantajia, 

opetusalaa ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jos se on alalle tyypillistä. Tutkinnon perusteissa voi tähän olla 

poikkeavia määräyksiä (esim. yrittäjän ammattitutkinto). Näyttötutkinnon järjestäjä valitsee arvioijat ja pereh-

dyttää heidät arviointitehtävään näyttötutkintojen järjestämissopimuksen mukaisesti. 

Arvioijilla tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon tai sen osan alalta ja lisäksi heidän on tunnettava 

ko. näyttötutkinnon perusteet ja tutkintosuoritusten arvioinnin keskeiset periaatteet. Arvioijien valintakriteerit 

sovitaan näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa, tai näyttötutkinnon järjestäjä toimittaa arvioijaluettelon 

näyttötutkintojen järjestämissopimushakemuksen liitteenä tutkintotoimikunnalle. 

Näyttötutkinnon järjestäjä sitoutuu näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa perehdyttämään arvioijat tehtä-

väänsä. Tämän lisäksi arvioijat tulee perehdyttää etukäteen kuhunkin yksittäiseen tutkintotilaisuuteen.  

Näyttötutkintomestarit ovat näyttötutkintojärjestelmän, alansa tutkintojen ja arvioinnin asiantuntijoita. Näyttö-

tutkinnon järjestäjien tulee huolehtia siitä, että vähintään yksi tutkinnon osan arviointiesityksen tekemiseen 

osallistuneista henkilöistä on suorittanut näyttötutkintomestarin koulutuksen. JEDUn näyttötutkintomestarien 

tiedot löytyvät osoitteesta https://www.jedu.fi/tyoelamalle/oppiminen-tyopaikalla/nayttotutkinnot-ja-valmistava-

koulutus/jedun-nayttotutkintomestarit.  

Arvioijia valittaessa tulee harkita myös esteellisyyskysymyksiä. Esteellisyys voi tulla kyseeseen esimerkiksi 

silloin, kun opettaja, joka on keskeisesti opettanut näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, tai työpaik-

kaohjaaja toimii samalla myös tutkintosuoritusten arvioijana. Tietoja esteellisyydestä ja esteellisyysperus-

teista on luettavissa hallintolaista (L 2003/434). Järjestämissopimukseen kirjataan, miten selvitetään ja rat-

kaistaan mahdolliset esteellisyyskysymykset. 

Muussa osaamisen arvioinnissa menetellään tutkintokohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Valmenta-

van ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen työelämään valmentautumisen arviointi toteutetaan ko. opinto-

jen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 

7.7. Työpaikkakouluttaja tai -ohjaaja ammatillisen kasvun tukijana 

Työpaikkaohjaaja on yrityksen tai työpaikan työntekijä tai toimihenkilö, joka oman työnsä ohessa ohjaa työs-

säoppijoita. Hän osallistuu työssäoppimisjakson ennakkosuunnitteluun työpaikalla ja yhteistyössä oppilaitok-

sen ohjaavan opettajan kanssa. Hän toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja opettajan välillä. Hän 

perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin. Hän on perehtynyt opiskelijan opetus-

suunnitelmaan, koulutuksen toteuttamiseen, työssäoppimisjakson oppimistavoitteisiin ja ammattiosaamisen 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
https://www.jedu.fi/tyoelamalle/oppiminen-tyopaikalla/nayttotutkinnot-ja-valmistava-koulutus/jedun-nayttotutkintomestarit
https://www.jedu.fi/tyoelamalle/oppiminen-tyopaikalla/nayttotutkinnot-ja-valmistava-koulutus/jedun-nayttotutkintomestarit
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
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näytön tai tutkintosuorituksen tavoitteisiin. Hän ohjaa opiskelijaa sekä työssäoppimisessa että ammattiosaa-

misen näytön/tutkintosuorituksen suunnittelussa. Hän antaa opiskelijalle palautetta tämän edistymisestä ja 

arvioi tarvittaessa opiskelijan ammattitaitoa. 

Oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttaja. Oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttaja vastaa opiskelijan 

ohjaamisesta työpaikalla. Hän on oman alansa asiantuntija, jolla on koulutusta ja/tai kokemusta opiskelijan 

koulutusalalta. Työpaikkakouluttajan tulee ohjata opiskelijaa hänen tarpeittensa ja edistymisensä mukaan. 

Työpaikkakouluttaja on työpaikalla oppisopimusasioiden asiantuntija, ohjaaja ja oppimisen edistäjä, joka toi-

mii yhteyshenkilönä ja koordinaattorina oppisopimuskoulutuksen eri osapuolien välillä arvioi opiskelijan 

työssä oppimista, ja täyttää yhdessä opiskelijan kanssa työssä oppimisen väliarvioinnin/  koulutuskorvausha-

kemuksen, ja palauttaa sen kaksi kertaa vuodessa oppisopimuskeskukseen järjestää opiskelijalle riittävän 

monipuolisia tehtäviä opintojen päättyessä laatii opiskelijan työssä oppimisesta päättöarvioinnin. 

Lisätietoa saa JEDUn työpaikkaohjaajan oppaassa 

Työpaikkaohjaajien koulutukseen liittyvää tietoa: https://www.jedu.fi/tyoelamalle/oppiminen-tyopaikalla/ty-

opaikkaohjaajakoulutus 

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tyopaikkaohjaajien_koulutus  

https://www.jedu.fi/Data/content/Liitetiedostot/Opiskelijalle/Ty%C3%B6paikkaohjaajan%20opas%202016.pdf
https://www.jedu.fi/tyoelamalle/oppiminen-tyopaikalla/tyopaikkaohjaajakoulutus
https://www.jedu.fi/tyoelamalle/oppiminen-tyopaikalla/tyopaikkaohjaajakoulutus
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tyopaikkaohjaajien_koulutus
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8. Työyhteisö ja sen hyvinvointi 

8.1. Yhteisöllinen toiminta ja sen vahvistaminen 

JEDUssa työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen perustuu johdon, työntekijöiden ja opiskelijoiden yhteistyö-

hön. Ammattiopistot pyrkivät toiminnallaan tarjoamaan mahdollisuuden arvopohdintaan sekä luomaan yhtei-

söllisen, välittävän ja kulttuuriperinnettä vaalivan opiskeluilmapiirin.  

Opiskelijoiden tutor– ja opiskelijakuntatoiminnalla vahvistetaan opiskelijan kuulumista oppilaitosyhteisöön. 

Opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan ja vaikuttamaan oman oppilaitosyhteisönsä hyvinvoinnin edistämi-

seen. Tutortoiminnan tavoitteena on madaltaa kynnystä siirryttäessä peruskoulusta ammatillisiin opintoihin ja 

luoda oppilaitokseen hyvää ilmapiiriä. Tutorit ohjaavat ja tukevat uusia opiskelijoita opintien alkutaipaleella. 

Tutorit auttavat mm. oppilaitoksen käytänteisiin perehtymisessä, opintojaksovalintojen teossa sekä luovat 

opistoon hyvää ilmapiiriä ja yhteenkuuluvuuden henkeä.  

Yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja tukemiseksi ammattiopistoissa järjestetään erilaisia yhteisiä tapahtumia.  

Näitä ovat esim. kuntayhtymän ja ammattiopistojen erilaiset tilaisuudet, koulutukset ja toiminnalliset päivät. 

Opistojen vuosiohjelmiin sijoittuvat mm. lukuvuoden aloituspäivät ja päättäjäiset, avoimet ovet, kotiväen illat 

ja muut yhteiset tapahtumat. Lisäksi yhteisöllisyyttä tukee mahdollisuus osallistua monipuoliseen kilpailu- ja 

harrastustoimintaan (Skills, Taitaja, Saku ry.).  

Ammattipistoissa toimii opiskelijoiden oma rekisteröity yhdistys, opiskelijakunta, johon kuuluvat kaikki opiske-

lijat. Yhdistys toimii jäsentensä edunvalvojana sekä edistää kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa. Opiskelijakun-

nan hallitus koordinoi opiskelijakunnan toimintaa, toimii linkkinä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä, ideoi 

ja tekee esityksiä. Ennen kaikkea opiskelijakunta toimii yhteishengen kohottajana koko oppilaitosympäris-

tössä. Opiskelijakunta on opiskelijoiden vaikutuskanava. 

8.2. Opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointi 

Turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitosyhteisö rakentuu opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta 

sekä hyvän oppimisen edellytyksiä lisäävistä rakenteista ja toimintakulttuurista. Arjen huolenpito kuuluu kai-

kille oppilaitosyhteisössä työskenteleville. Se tarkoittaa opiskelijan aitoa kohtaamista, välittävää ja kannusta-

vaa vuorovaikutusta, ohjausta ja tukea sekä varhaista puuttumista. 

8.3. Opiskelijahuollon tavoitteet 

Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvin-

voinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskelijahuollon tavoitteena on 

luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö sekä edistää oppilaitosyhteisön fyysistä ja psyykkistä hy-

vinvointia ja viihtyisyyttä. 

Opiskelijahuollolla pyritään myös havaitsemaan ja ehkäisemään oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, 

psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Ongelmiin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa; 

näin pyritään ehkäisemään opintojen keskeyttämistä. JEDU toteuttaa opiskelijahuoltotyötä moniammatillisen 

yhteistyön avulla, ja ammattiopistoissa opiskelijan hyvinvointi on koko henkilöstön vastuulla.  

8.4. Opiskelijahuollon toteuttaminen 

Koulutuskuntayhtymässä on laadittu opiskeluhuoltosuunnitelma opiskelijahuollon järjestämisestä sekä opis-

kelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä yhteistyössä ammattiopiston si-

jaintikunnan tai kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoa hoitavien viranomaisten kanssa.  
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Kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu koko henkilöstön ja opiskelijoiden yhteishengestä. JEDUssa opiskeli-

jan hyvinvointi on koko henkilöstön vastuulla. Opiskelijan aito kohtaaminen, kuunteleminen ja kunnioittami-

nen lisäävät turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta. Jokaisen tulee kiinnittää huomiota siihen, että kanssa-

käyminen on opiskelijan itsetuntoa vahvistavaa ja kannustavaa. Jokaisen tehtäviin kuuluvat mm. opiskelijoi-

den hyvinvoinnin seuranta ja puuttuminen epäkohtiin, esim. koulukiusaamiseen, ilkivaltaan.  

Opiskelijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla riittävän hyvä opintojen suorittamiseen. Tarvittaessa 

oppilaitoksen tulee toimia yhteistyössä opiskelijaterveydenhuolto- ja opiskelijahuoltopalveluita antavien ja 

järjestävien tahojen kanssa sekä antaa opiskelijoille tieto näistä eduista ja palveluista. Tutkintokohtaiset ter-

veydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa on kuvattu tämän asiakirjan kunkin tutkinnon voi-

massa olevissa tutkinnon perusteissa. Yhteistyö kotien ja huoltajien kanssa on tärkeä osa opiskelija-huolto-

työtä.  

Ryhmäohjaajan tulee kiinnittää erityistä huomioita ryhmänsä toimivuuteen ja vuorovaikutuksellisuuteen. Ryh-

män toimivuus edesauttaa opiskeluviihtyvyyttä ja turvallisuutta.  Opintojen alussa opiskelijalle kerrotaan oppi-

laitoksessa noudatettavat järjestyssäännöt (linkki) ja korostetaan vastuullisuutta sääntöjen ja muiden ohjei-

den noudattamisessa. Opiskelijalle tiedotetaan opiskelijahuollon palveluista, paikallisista tukiverkostoista ja 

toimijoista. Oppimiseen innostaminen on opettajan tehtävän ydin, johon hän tarvitsee johdon tuen. Vaativa 

kasvatustyö tulee pystyä jakamaan kollegoiden ja opiskelijapalveluhenkilöstön kanssa. 

Ammattiopistoissa toimivat moniammatilliset opiskelijahuoltoryhmät. Ryhmän kokoonpano, kokoontuminen ja 

koollekutsuminen päätetään ammattiopistokohtaisesti. Tarvittaessa ryhmän tapaamisiin kutsutaan ulkopuoli-

sia asiantuntijoita. Opiskelijahuoltohenkilöstö tekee yhteistyötä alueen yhteistyöverkoston muiden toimijoiden 

kanssa. Alueella toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, moniammatillinen yhteistyöryhmä, jonka tehtä-

vänä on 15–17-vuotiaiden nuorten syrjäytymisen ehkäisy puuttumalla tilanteisiin, joissa nuori on jäänyt vaille 

toisen asteen jatko-opintopaikkaa tai eroaa aloittamistaan toisen asteen opinnoista. 

Kuraattoripalvelut ovat kuntien ylläpitämää ja opiskelijoille maksutonta palvelua. Kuraattorit ohjaavat ja tuke-

vat opiskelijaa oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, yhdessä opiskelijan, huoltajan, opettajien, oh-

jaajien sekä eri yhteistyötahojen kanssa siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Mah-

dollisimman nopealla puuttumisella pyritään ratkaisemaan asiat ja ehkäisemään syrjäytymistä. Mikäli yksi-

köissä ei ole tarjolla kuraattoripalveluja, on yksikön opiskelijahuoltoa koskevassa toimintasuunnitelmassa 

määriteltävä, miten kuraattorin työtä koskevat opiskelijapalvelut järjestetään. 

Opiskelijaterveydenhuolto on opiskelupaikkakunnan terveystoimen ylläpitämää ja opiskelijalle pääsääntöi-

sesti maksutonta palvelua. Terveydenhoitajat tekevät terveystarkastuksia ja tukevat opiskelijoiden terveyttä, 

hyvinvointia ja opiskelukykyä, antavat apua sairastapauksissa ja tapaturmissa sekä ohjaavat tarvittaessa 

eteenpäin. Terveydenhoitajat tekevät yhteistyötä oppilaitoksen muun opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Ta-

voitteena on tukea opiskelijaa välittämään itsestään, huolehtimaan terveydestään ja hoitamaan sairauksiaan.  

Koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutuksen opiskelijahuoltopalvelujen järjestämisessä voidaan hyödyntää am-

matillisen peruskoulutuksen moniammatillisia opiskelijahuoltopalveluita. Aikuisten oikeudet opiskelijahuolto-

palveluihin selvitetään opintoihin hakeutumisvaiheessa ja ne otetaan huomioon henkilökohtaistamisessa. 

Järjestyssäännöissä on annettu ohjeita päivittäisen työskentelyn eri tilanteita varten. Toiminnassamme nou-

datamme ennaltaehkäisevään päihdetyön toimintamallia opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja 

päihdeongelmiin puuttumiseksi. Kriisitilanteissa toimitaan kriisitilanteiden toimintamallin mukaisesti. Lisäksi 

jokaisessa ammattiopistossa on omat pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat (linkit).  

8.5. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön toteuttaminen  

Opintoja edeltävässä vaiheessa henkilöstö osallistuu alueensa peruskoulujen 9-luokkalaisten vanhempainil-

toihin. Tällä tavoin huoltajat pääset tutustumaan koulutustarjontaan ja opiskelijapalveluihin. Opiskelijavalin-

nan vaiheessa ollaan tarvittaessa suoraan yhteydessä opiskelijan huoltajiin. 
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Nuorille järjestettävässä koulutuksessa kuntayhtymä ja sen oppilaitokset ovat aloitteellisia myönteisen yh-

teistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä opiskelijan vanhempien tai huoltajien kanssa. Kodin ja oppilai-

toksen yhteistyö järjestetään niin, että se vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta, edistää opis-

kelua sekä mahdollistaa opiskelijalle tuen saannin opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koske-

vissa asioissa. Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden yksilölliset tar-

peet sekä elämänhallinnan ja opiskelun tukeminen tulee ottaa yhteistyössä huomioon.  

Oppilaitokset tekevät yhteistyötä opiskelijoiden ohjauksessa huoltajien kanssa koulutukseen hakeutumisvai-

heessa, koulutuksen aikana ja sen päättyessä. Ryhmäohjaajat ovat ensisijaisia toimijoita kodin ja oppilaitok-

sen välisessä yhteydenpidossa.  

Opistoissa järjestetään vuosittain opiskelijoiden vanhemmille / huoltajille ja muulle kotiväelle yhteisiä tilai-

suuksia sekä tarvittaessa opiskelijakohtaisia tapaamisia. Yhteistyön ja tiedottamisen muotoja ovat mm. koti-

väenillat, huoltajien ja opettajien väliset keskustelut, HOPS-palaverit, erityisopiskelijoiden huoltajien kanssa 

pidettävät HOJKS-palaverit, yhteydenpito Wilman ja sähköpostin välityksellä. Ohjauksella tuetaan opiskelijoi-

den työelämään tai jatko-opintoihin siirtymistä sekä vahvistetaan opiskelijoiden elämänhallinnan valmiuksia. 

Tutkintokohtaisista terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksista tiedotetaan huoltajille erityisesti silloin, kun 

opiskelija tekee koulutusvalintoja tai tilanteissa, jolloin opiskelijan terveydentila tai toimintakyky on heikenty-

nyt.  

JEDU tiedottaa opiskelijan huoltajalle huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta ja kurinpitoran-

gaistuksesta. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättämistä kuullaan opiskelijaa ja hänen huolta-

jaansa.  Opiskelijan huoltajaa on kuultava myös ennen opiskelijan oppilaitoksesta tai opiskelijan asuntolasta 

erottamista. 

8.6. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet 

JEDUn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on perustana ammattiopistoissa tehtäville tasa-arvosuun-

nitelmille. Koulutuskuntayhtymässä kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti riippumatta iästä, 

etnisestä tai kansallisesta alkuerästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, 

terveydentilasta, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä 

syystä. 

Elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaan jokaisella kansalaisella on tasavertainen oikeus saada edelly-

tystensä mukaista koulutusta. Julkisen vallan tehtävänä on taata jokaiselle kansalaiselle sukupuolesta, 

asuinpaikasta, iästä, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta koulutusmahdollisuudet.  

Koulutuskuntayhtymä edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti tasa-arvoa miesten ja naisten välillä anta-

massaan koulutuksessa sekä huolehtii siitä, että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja 

ammatilliseen kehitykseen (tasa-arvolaki 5 §). Nais- ja miesopiskelijoiden on voitava hyötyä samanarvoisesti 

kaikista toiminnoista ja järjestelyistä, jotka ovat koulutuksen osana. Opiskelijalähtöisessä toimintakulttuurissa 

huomioidaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja kyvyt. Yhdenvertaisuuden saavuttamisen kannalta tärkeintä 

on avoin, salliva ilmapiiri ja taito puuttua epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin. Yhdenvertaisuudessa on kyse 

jokaisen kunnioituksesta itseään ja muita kohtaan sekä sitoutumisesta demokraattisen, moniarvoisen ja yh-

denvertaisen oppilaitosyhteisön sekä yhteiskunnan rakentamiseen. 

Ammattiopistojen tulee vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa laatia tasa-

arvosuunnitelma, joka pohjautuu JEDUn yhteiseen suunnitelmaan. Suunnitelman tulee sisältää ammattiopis-

ton tasa-arvotilanteen ja siihen liittyvien ongelmien kartoitus sekä toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toi-

menpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon toteutumiseen opiskelija-

valinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään sek-

suaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. Tasa-

arvosuunnitelman tulee sisältää arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden 

https://www.jedu.fi/documents/10157/3285f223-d09c-4b82-8e2d-8be1e9fdcfad
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toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Vuosittaisen tarkastelun sijasta voidaan ammattiopistossa sopia, että 

suunnitelma laaditaan vähintään kerran kolmessa vuodessa. 

8.7. Toiminta kriisi- ja poikkeustilanteissa 

Kouluilla voi tapahtua erilaisia kriisitilanteita, koko yhteisöä järkyttäviä tapahtumia. Näitä ovat esim. opiskeli-

jan tai koulun työntekijän kuolema, itsemurha tai itsemurhayritys, vakava onnettomuus, vakava väkivalta tai 

vakava fyysisen vahingoittumisen uhka. Ilman asianmukaista käsittelyä kriisitilanteet voivat haitata kouluyh-

teisön toimintakykyä pitkäänkin. Kriisitilanteissa toimitaan kriisitilanteiden toimintamallin (linkki) mukaisesti. 

Kriisitilanteissa ensisijainen toimintavastuu on ensiksi läsnä olevalla aikuisella. Kriisiryhmän kutsuu koolle 

ensimmäiseksi tiedon saanut kriisiryhmän jäsen.  

Tiedottamisessa ja toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita. Keskeinen vastuuhenkilö kriisiti-

lanteissa on ammattiopiston rehtori. Jos rehtori on estynyt toimimaan, tulee vastuu delegoida hänen sijaisel-

leen, joka organisoi toimintaa kriisitilanteessa. Koulun johdolla on tiedotusvastuu median ja muiden tahojen 

yhteydenottoihin. Ammattiopiston johto antaa asiallista informaatiota tietosuojan rajoitukset ja oikeusturvaky-

symykset huomioiden. 
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9.  Laatustrategia ja laadun arviointi  

Laatustrategian avulla luodaan yhdenmukaiset periaatteet kuntayhtymän laadunhallinnalle. Laadunhallinta 

sisältää laadun ohjauksen, johtamisen, varmistamisen ja kehittämisen. Laadunhallinta on kiinteä osa kun-

tayhtymän toimintaa, jolla varmistetaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaaminen sekä tuetaan ammatil-

lisen koulutuksen jatkuvaa parantamista. 

 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä laadunhallinta toteutetaan Opetusministeriön vahvistamaan ammatil-

lisen koulutuksen laadunhallintasuosituksen mukaisesti. Laatutyö pohjautuu ammatillisen koulutuksen laa-

dunvarmistuksen yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen CQAF (Common Quality Assurance Fra-

mework) ja BSC-mittaristoon. Tuloksellisuusarvioinnin ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnin perusteena 

ovat määrälliset tunnusluvat laadullinen arviointi toiminnan osa-alueittain.  

 

JEDU toimintakäsikirjan rakenne 2016. 

Koulutuksen järjestäjä kokoaa palautetta opiskelijoilta, henkilöstöltä, työelämältä ja muilta yhteistyökumppa-

neilta palautejärjestelmän mukaisesti. Opiskelijoiden palautteet saadaan OPIX -järjestelmästä (tulo-, olo-, 

päättö- ja kyselyt) sekä AIPAL -palautteista (valmistava koulutus). Lisäksi työvoimapoliittisesta koulutuksesta 

saadaan OPAL -palautteet. Lisäksi koulutuksen järjestäjä kerää webrobol -palautteita valmentavista koulu-

tuksista, asiakaspalvelusta ja muusta yhteistyöstä. 

Opiskelijoilta tai tutkinnonsuorittajilta palautetta kerätään vähintään kerran lukuvuodessa. Palautekyselyihin 

vastaamista opiskelijoita ohjeistaa ja tiedottaa sekä opinto-ohjaaja että ryhmänohjaaja. Palautteiden tuloksia 

käsitellään ammattiopistossa, tiimeissä ja johtoryhmässä toimintakäsikirjan ohjeiden mukaisesti.  

Henkilöstöltä palautetietoa kerätään vähintään kahden vuoden välein TOB -kyselynä. Palautteen tulokset 

käsitellään ammattiopistoissa, tiimeissä ja johtoryhmässä. Palautteiden kerääminen ja tuloksien käsittely yh-

dessä opiskelijoiden, henkilöstön ja johtoryhmän kanssa on tärkeä osa toiminnan laadullista kehittämistä.  

Lisätietoja saa JEDUn arviointi- ja laadunvarmistussuunnitelmasta vuosille 2017 – 2019.  
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10. Kestävän kehityksen toimenpiteet 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä toimitaan kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalis-

ten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti.  

Kuntayhtymässä noudatetaan keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.  Oppi-

misympäristöjen kehittämisessä, hankintapäätöksissä ja tukipalvelujen tuottamisessa otetaan mahdollisuuk-

sien mukaan huomioon ympäristönäkökohdat. Kestävä kehitys sisältyy tutkinnon perusteisiin, tutkintokohtai-

siin opetussuunnitelmiin, strategiaan ja henkilöstön kehittämissuunnitelmaan. Käytännön toimenpiteitä kestä-

vän kehityksen edistämiseksi kuntayhtymässä ovat esim. vihreä lippu –sertifikaatti, ympäristöpassi, kierrätys, 

kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa ja kestävät toimintatavat (esim. verkkoneuvottelut).  
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11. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen perustutkinnon suorittami-

nen  

11.1. Ammatillisen perustutkinnon muodostuminen  

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin 

sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. 

Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta annetussa laissa tarkoitettuna näyttötutkintona. 

Perustutkinnon muodostuminen on kuvattu tarkemmin kunkin perustutkinnon perusteissa. ePerusteet-palve-

lussa voi tutustua voimassa oleviin tutkintojen perusteisiin. 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat 

ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena 

suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia yhteisiä tutkinnon osia (35 osp) sekä vapaasti valit-

tavia tutkinnon osia (10 osp). Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, 

jotka laajentavat suoritettua tutkintoa silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaa-

timuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista.  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi valita perustutkintoon tutkinnon osia myös muista tutkinnon perusteissa 

määrätyistä ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista tai ammattikor-

keakouluopinnoista. Tutkintoon voi sisältyä paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia, jotka sisältävät työelämän 

alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin perustuvia ammattitaitovaatimuksia.  

Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja ja suorittaa yhdistelmätutkinnon 

(ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinnon). Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä 

tutkinnon osia, muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. 

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatilli-

sessa peruskoulutuksessa on määritelty seuraavissa määräyksissä: 

Määräys 10/011/2016, voimaan 1.8.2016 alkaen (pdf)  

Määräys 93/011/2014, muutos 15.6.2015 (pdf) 

Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkin-

toon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös 

suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opis-

keluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin 

olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa ammattiopistot laati-

vat opiskelijalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suo-

rittamisesta. 

Ammatillisiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista vähintään kuntayhtymän päätöksen mu-

kaisesti 36 osp sekä opinto-ohjausta vähintään 3 osp. 

11.2. Ammatilliset tutkinnon osat  

Tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan sisältyy vähintään yksi pakollinen ammatillinen tutkinnon osa 

ja vähintään yksi valinnainen ammatillinen tutkinnon osa. Ammatilliset tutkinnon osat ovat työelämän työpro-

sesseja tai laajojen työprosessien osa-alueita niissä hankittu osaaminen voidaan osoittaa ja arvioida koko-

naisuutena aidoissa työtilanteissa. Ammatilliset tutkinnon osat tuottavat tietyn pätevyyden jonkun työkokonai-

suuden tekemiseen. 

http://www.oph.fi/download/176959_Maarays_10_011_2016_OSTU.pdf
http://www.oph.fi/download/162816_93_011_2014_muu_maarays_01082015.pdf
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Kaikissa perustutkinnoissa on alakohtaisia ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia, joiden määrä ja laajuus 

vaihtelevat tutkinnoittain alan edellyttämällä tavalla Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat mahdollistavat 

opiskelijoille yksilöllisen omalle ammattialalle suuntautumisen tai joissakin perustutkinnoissa jopa tutkinnon 

toisen osaamisalan samanaikaisen suorittamisen. Perustutkinnon muodostuminen on kuvattu tarkemmin 

kunkin perustutkinnon perusteissa. 

Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista 

Suoritettavassa ammatillisessa perustutkinnossa voi olla tutkinnon osa myös toisesta perus-

tutkinnosta, ja siten opiskelija voi laajentaa ammatillista osaamistaan. Mikäli opiskelijalla on 

toinen ammatillinen perustutkinto jo suoritettuna, hän saa osaamisen tunnustamisella suoritet-

tua tämän tutkinnon osan tai osia.  

Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista 

Ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tutkinnon osan valinnalla ja suorittamisella voi hankkia 

itselleen syvemmän oman alan ammattitaidon hallinnan.  

Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 

Tutkintoon on mahdollisuus valita ammattikorkeakouluopintoja, joiden suorittaminen voi auttaa 

esimerkiksi jatko-opintoihin hakeutumisessa.  

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 

Tutkinnon osa antaa mahdollisuuden perehtyä perusteellisesti työpaikkaan, sen tarjoamiin 

työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamismahdollisuuksiin ja suunnitteluun, 

muiden opiskelijoiden tukemiseen ja arviointiin sekä palautteen antamiseen. Tämän tutkinnon 

osan suorittaminen auttaa myöhemmin työelämässä työpaikkaohjaajaksi ryhtymistä. 

Yritystoiminnan suunnittelu 

Tutkinnon osassa suuntaudutaan jo yritysmaailmaan suunnittelemalla oikean yrityksen perus-

tamista. 

Yrityksessä toimiminen 

Tutkinnon osa tutustuttaa opiskelijan yritystoimintaan ja yrittäjänä toimimiseen ja soveltuu 

mm. harjoitusyrityksen, Nuori yrittäjyys -toiminnan ja osuustoiminnan toteuttamiseen. 

Huippuosaajana toimiminen 

Tämä tutkinnon osa mahdollistaa oman alan huippuosaamiseen perehtymisen ja mahdolli-

sesti myös ammattitaitokilpailuihin osallistumisen. 

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 

Nämä tutkinnon osat perustuvat työelämän alueellisiin ja paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin, 

joilla opiskelija voi syventää tai laajentaa ammattitaitoaan. JEDUssa paikallisesti tarjottaviin 

tutkinnon osiin laaditaan ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä arviointi-

suunnitelma. 

Tutkintoa yksilöllisesti laajentavia tutkinnon osia 

Tutkinto antaa mahdollisuuden opiskelijalle laajentaa tutkintoaan yksilöllisesti ammattitaitoa 

syventävillä tai laajentavilla tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvilla ammatillisilla 

tutkinnon osilla, jotka voidaan kokonaan suorittaa työelämässä. 
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11.3. Yhteiset tutkinnot osat  

Yhteiset tutkinnon osat ovat: viestintä- ja vuovaikutusosaaminen (11 osp, äidinkieli, toinen kotimainen kieli, 

ruotsi, vieras kieli), matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (9 osp, matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- 

ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen) yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp, 

yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys- ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto) 

ja sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (7 osp, kulttuurien tuntemus, taide ja kulttuuri, etiikka, psykologia, 

ympäristöosaaminen, tai muu osa-alue).  Valinnaisina tutkinnon osan osa-alueina voidaan tarjota kaikkia kai-

kille yhteisten tutkinnon osan osa-alueita.   

Yhteisten tutkinnon osien tavoitteena on varmistaa se, että ammatillisen perustutkinnon ammatillisena perus-

koulutuksena suorittaneilla on alasta ja tutkinnosta riippumatta kaikilla toimialoilla tarvittavaa yhteistä osaa-

mista sekä hyvät yhteiskunnassa toimimisen ja elinikäisen oppimisen valmiudet. Näitä valmiuksia tarvitaan 

erityisesti jatko-opinnoissa tai työelämän muutoksiin sopeutumisessa mm. vaihdettaessa ammattia työuran 

aikana. Yhteisillä tutkinnon osilla pyritään antamaan kaikille opiskelijoille entistä paremmat perustiedot työ-

elämästä ja yrittäjyydestä. Kuntayhtymässä kehitetään kaikille yhteisten tutkinnon osien tarjontaa verkko-

opintoja kehittämällä.  

11.4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat   

Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa 10 osaamispistettä vapaasti valittavia tutkinnon osia, joiden tavoit-

teet ja arviointi tulee myös sisällyttää opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Vapaasti valitta-

vat tutkinnon osat voivat olla 

1. ammatillisia tutkinnon osia, jotka voivat olla oman tai jonkin muun koulutusalan ammatillisen perustutkin-

non, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osia. 

2. paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, jotka on laadittava niin, että ne vastaavat 

laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen osaamistarpeisin. Nämä tut-

kinnon osat voivat olla myös ammatillista osaamista yksilöllisesti syventäviä tutkinnon osia, jotka on muodos-

tettu paikallisten osaamistarpeiden pohjalta. 

3. yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja, jolloin osaamisen tunnustamistilanteessa yhteisiin 

tutkinnon osiin sisältyviä osa-alueita voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin tutkinnon osiin siltä osin, kun yh-

teisiin tutkinnon osiin sisältyvä osaaminen ylittää yhteisten tutkinnon osien laajuudeksi määritellyn 35 osaa-

mispistettä. 

4. jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja, jotka voivat olla esimerkiksi ammatti-

korkeakoulussa, yliopistossa ja kansalaisopistossa suoritettavia opintoja ja muita jatko-opintovalmiuksia tu-

kevia opintoja. 

5. työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia, joiden tulee olla suori-

tettavan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita tukevaa osaamista. Tällainen tutkin-

non osa voi muodostua esimerkiksi laajennetun työssäoppimisen tai aikaisemmin hankitun osaamisen tun-

nustamisen kautta. 

Vapaasti valittavat tutkinnon osat eivät sisällä enää opiskelijan harrastusten tai persoonallisuuden kasvun 

tukemista vahvistavia opintoja. 

Perustutkinnon perusteissa on määrätty, että ammatillisista tutkinnon osista voidaan osoittaa tutkinnon osia 

enintään 15 osaamispisteen laajuisesti vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Tällöin vapaasti valittavia tutkin-

non osia voi olla yhteensä jopa 25 osaamispisteen laajuisesti. Tämä mahdollistaa esimerkiksi laajempien lu-

kio-opintojen suorittamisen ja opiskelijan osaamisen yksilöllisen syventämisen jollakin ammatillisen tai yhtei-

sen tutkinnon osan osa-alueella tai osaamisen laajentamisen lisäämällä tutkintoon muiden alojen tutkinnon 
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osia. Tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa on kuvattuna vapaasti valittavien opintojen tarjonta ja arvi-

ointi. 

11.5.  Elinikäisen oppimisen avaintaidot  

Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevai-

suuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne 

ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. 

Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai 

tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimi-

maan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehitty-

miseen.  

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteisiin ja amma-

tillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen 

oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja 

ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. 

 

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat  

Oppiminen ja ongelmanratkaisu  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. 

Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja pää-

töksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, 

jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutusti-

lanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. 

Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee 

erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja 

toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. 

Ammattietiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitou-

tuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa 

etiikkaa. 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä 

liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee 

ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työ-

ympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii 

aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa 

ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja joh-

taa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 
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Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudel-

listen, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtä-

vissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.  

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset teki-

jät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä.  

Viestintä ja mediaosaaminen  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen 

sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja havainnoi, tulkit-

see sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa 

sekä tuottaa media-aineistoja.  

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäi-

vän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja 

ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja soveltaa 

fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään.  

Teknologia ja tietotekniikka  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuoli-

sesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotek-

niikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena.  

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätök-

sentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielä-

mässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelä-

män vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja 

kansainvälisissä toiminnoissa.  

11.6. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (työssäoppiminen) 

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus (työssäoppiminen) on olennainen osa 

ammatillista koulutusta.  Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpai-

kalla työtä tehden.  Työpaikalla hankittua osaamista oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa tulee olla vähintään 36 osp. Ylärajaa työssäoppimisen kautta hankittuun osaamiseen ei ole asetettu. 

Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. 

Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeusta-

pauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen JEDUn oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin 

järjestelyin.  

Työssäoppimispaikaksi sopii sellainen työpaikka, jolla on tutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen järjes-

tämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö ja ammattitaidoltaan, kou-

lutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi 

työpaikkaohjaajaksi. Työssäoppiminen voidaan toteuttaa myös ulkomailla. Ulkomailla järjestettävää työssä-

oppimista koskevat samat säädökset ja määräykset kuin työssäoppimista kotimaassa. Työssäoppimispaikan 
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soveltuvuuden arvioi työssäoppimista ohjaava opettaja. Työpaikkojen ja ammattiopistojen yhteistyöllä var-

mistetaan työssäoppimisen ja muun ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus, laatu ja ajantasaisuus.  

Laajennetun työssäoppimisen tavoitteena on edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa hyö-

dyntämistä ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden ammattiosaamisen kehittämisessä opiskelijoiden 

yksilöllisten tarpeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdol-

lisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun, edistää koulutukseen hakeu-

tumista, työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamista ja tutkinnon suorittamista sekä tukea siirty-

mistä koulutuksesta työelämään tutkinnon suorittamisen jälkeen.  

Erityisopiskelijoiden työssäoppiminen edellyttää yleensä aina erityisiä järjestelyjä. Oppilaitoksen ja työnanta-

jan välisessä sopimuksessa tulee määrittää ne tarpeelliset työssäoppimisen järjestämiseen liittyvät käytän-

nön seikat riittävästä ohjauksesta ja arvioinnista sekä muista järjestelyistä. Työpaikkaohjaajan perehdyttämi-

seen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Työnantajaa ja työpaikkaohjaajaa informoitaessa tulee huomioida 

salassapitolain ja tietojensaantilain edellyttämät velvoitteet. Työssäoppiminen on osa erityisopiskelijan 

HOJKS-prosessia.  

Erityisopiskelijan työssäoppiminen voidaan tarvittaessa suorittaa myös toisin, esim. oppilaitoksen työkoh-

teissa, harjoitusyrityksissä tai vastaavin järjestelyin. Tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa ja erityisope-

tuksen järjestämisen suunnitelmassa määritellään tarkemmat ohjeet ja esimerkit työssäoppimisen järjeste-

lyistä. 

Työelämään valmentautumisen toimintaohjeet kuvataan valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauk-

sen opetussuunnitelmassa. 

Työssäoppimisen suunnittelusta, toteutuksesta, opiskelijoiden ohjauksesta ja arvioinnista vastaavat ammat-

tiopistot. Lisäksi ammattiopistojen tehtävänä on huolehtia opettajien työelämäosaamisesta sekä työpaikka-

ohjaajien kouluttamisesta.  

Määrätessään työssäoppimisen ohjaukseen käytettävästä resurssista ammattiopistot huolehtivat siitä, että 

opiskelija saa riittävästi ohjausta ja opetusta työssäoppimisen aikana ja että opettajilla ja muulla henkilöstöllä 

on edellytykset yhteistyölle työelämän kanssa. Ammattiopistoittain työssäoppimisen vastuuhenkilöiden tulee 

yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa varmistaa työssäoppimisen laatu, jotta opiskelija saavuttaa tutkin-

non perusteiden ammattitaitovaatimukset. 

Työssäoppimisesta laaditaan aina opiskelijakohtainen sopimus ja tarvittaessa (esim. lähihoitajan perustutkin-

nossa) koulutussopimus. Sopimus sisältää turvallisuuteen, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät vas-

tuut ja vakuutukset. Opiskelijakohtainen sopimus laaditaan WILMAssa ennen työssäoppimisjakson alkua. 

Työssäoppimissopimuksen allekirjoittavat ammattiopistoittain määrätyt työssäoppimisen ohjaamisesta vas-

taava opettaja ja työpaikalla nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. 

Työssäoppimisen aikana opiskelija ei yleensä ole työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle makseta palkkaa 

työssäoppimisjaksojen aikana. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija on oikeutettu saamaan opintotuen ja 

opintososiaaliset edut niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaan.  

Työssäoppiminen voidaan toteuttaa myös niin, että opiskelija on työsuhteessa työnantajan kanssa, mistä so-

vitaan erikseen. Tässäkin tilanteessa JEDUn ammattiopistojen tulee huolehtia opiskelijan oikeudesta mak-

suttomaan ateriaan, kun taas matkatuen saamiseen ja opintososiaalisiin etuihin vaikuttaa työssäoppimisen 

aikana maksettavan palkan suuruus. Kun työssäoppiminen toteutetaan ulkomailla, järjestämisessä otetaan 

huomioon myös paikalliset määräykset.  

Ennen työn aloittamista työnantaja ja työssäoppimisen vastuuhenkilö varmistavat yhdessä, että opiskelijalla 

on edellytykset tehdä ko. työtä turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta sekä ohjeita noudattaen. Koulutuk-

sen järjestäjään sovelletaan työturvallisuuslain mukaan työantajaa koskevia säännöksiä silloin, kun työ ta-

pahtuu oppilaitoksessa tai muutoin koulutuksen järjestäjän osoittamalla tavalla.  
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Lisätietoja työssäoppimisesta löytyy alla olevasta linkistä: 

https://www.jedu.fi/opiskelijalle/tietoa-opiskelusta/tyossaoppiminen 

JEDUn materiaalia työssäoppimiseen liittyen: 

Työelämän pelisäännöt 

Opas työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen 

Työssäoppimisen työturvallisuusoppaat 

11.7. Yrittäjyysosaaminen ja yrittäjyyskasvatus 

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista sekä yrittäjäksi kasvamista. Yrit-

täjyyskasvatuksen päämääränä on kannustaa opiskelijoita yrittäjämäiseen asenteeseen, toimintaan ja siihen, 

että nuoret pärjäävät elämässä ja löytävät paikkansa työelämässä. Yrittäjyys- ja työelämätaidot kuuluvat 

opetussuunnitelman sisältöihin perusopetuksesta lähtien. Yrittäjyyskasvatuksen tuloksena syntyy yritteliäi-

syyttä kaikilla yhteiskunnan tasoilla, lisäksi yritystoiminnan vahvistumista ja uutta yritystoimintaa. Yrittäjyys-

kasvatus kannustaa tutkinnon suorittajia hankkimaan yrittäjyydessä tarvittavaa osaamista sekä toimimaan 

yrittäjämäisesti. Yrittäjyyskasvatus näkyy opetusmenetelmissä, työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa sekä 

oppimisympäristöissä. 

Yritteliäs ammattilainen toimii yrittäjämäisesti nyt ja tulevaisuuden työelämässä. Yrittäjämäinen toimintatapa 

on asenne, jossa korostuu tavoitteellisuus, ennakkoluulottomuus, luovuus, oma-aloitteisuus ja vastuullisuus 

sekä taloudellisuus ja tuloksellisuus. Yrittäjyys nähdään JEDUssa oppijan ja henkilöstön jäsenten palvelu-

asenteena.  Yrittäjyys on yksilön henkilökohtainen ominaisuus tai asenne ja se ilmenee toimintana, jossa 

oma-aloitteisuus, tunnollisuus, rohkeus, kekseliäisyys ja luovuus ovat keskeisiä tunnusmerkkejä. Yrittä-

jyysopinnot sisältyvä jokaiseen perustutkintoon ja kaikkiin opintoihin.  

Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen on JEDUssa tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Näitä ovat mm. Nuori Yrittä-

jyys -toiminta, sekä JOKKY-osuuskuntatoiminta osana opetusta yrittäjyyden oppimisympäristönä.  Opetuk-

sessa yrittäjyyskasvatus vaatii myönteistä asennetta, yrittäjyyteen liittyviä perustietoja ja –taitoja sekä yrittä-

jämäistä toimintatapaa. Parhaimmillaan nämä toteutuvat yhteistyössä eri koulutusasteiden, -alojen, järjestö-

jen, opettajien, oppilaiden ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Yrittäjyyskasvatuksen tuloksena opiskelijoiden 

yrittäjyys- ja työelämätaidot kasvavat. Opiskelijat oppivat tuntemaan ja kehittämään ammatillisia vahvuuksi-

aan, sekä yrittäjyys- ja työelämäosaamistaan suunnitelmallisesti.  

JEDU on mukana Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa (1.1.2015-

31.12.2017), jonka aikana on laadittu yhteistyökumppaneiden kanssa maakunnan yrittäjyyskasvatuksen 

malli ja strategia. Hankkeen avulla yrittäjyyskasvatusta yhtenäistetään koko maakunnassa, edistetään ver-

kostoitumista ja jaetaan hyviä yrittäjyyskasvatuksen malleja ja käytänteitä. Tavoitteena on, että yrittäjyyskas-

vatus integroidaan osaksi koulutusta perusasteelta korkea-asteelle niin, että opiskelijan tieto yrittäjyydestä ja 

yrittäjämäisestä toiminnasta kasvaa kouluasteelta toiselle siirryttäessä. 

Yrittäjyyskasvatus -hankkeen tavoitteena on lisätä opetushenkilöstön tietoa yrittäjyydestä sekä kehittää yrit-

täjyyden oppimisympäristöjä. Yrittäjyyskasvatuksen strategia tullaan sisällyttämään opetus- ja vuosisuunni-

telmiin ja yrittäjyyskasvatuksen materiaalia ja käytännön esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteutuksista on 

saatavilla www.minunpolkuni.fi -nettisivuilta. 

JEDUn yrittäjyyden oppimisympäristöjä ovat Nuori yrittäjyys- ja osuuskuntatoiminta  

Nuori yrittäjyys ry (NY) tarjoaa 7–25 -vuotiaille nuorille yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallin-

taa tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta. NY tarjoaa kaikkiin ohjelmiinsa valmiin 

opintomateriaalin sekä tukea materiaalin käyttöönotossa. Ohjelmat ja opettajien ohjelmakoulutukset ovat 

https://www.jedu.fi/opiskelijalle/tietoa-opiskelusta/tyossaoppiminen
https://www.jedu.fi/documents/10157/5425230/JEDU%2C%20työelämän+pelisäännöt_hankelogoilla.pdf/8bda37fa-d593-40c6-8130-51d54f105fd3
http://www.oph.fi/julkaisut/2015/osaamisen_hankkiminen_tyopaikalla_ammatillisessa_peruskoulutuksessa
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/ammatilliset_perustutkinnot/tyossaoppiminen
http://www.minunpolkuni.fi/
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maksuttomia, lukuun ottamatta NY Vuosi Yrittäjänä- ohjelmaa, jossa on vain opiskelijakohtainen rekisteröinti-

maksu, joka on toisella asteella 30€/opiskelija. NY 24h -leiri on kokonaisuus, joka soveltuu esimerkiksi hyvin 

TaitajaSkills -kilpailuvalmennukseen. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on kehitetty yhteistyössä Opetushalli-

tuksen kanssa ja se tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia alaluokilta korkea-asteelle. Lisätietoa NY-toiminnasta 

löytyy www.nuoriyrittajyys.fi -sivustolta. Yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeeseen sisältyy myös JEDUn 

opettajille ja opiskelijoille mahdollisuus tutustua ja osallistua NY–toimintaan.   

JOKKY-osuuskunta on JEDUn pedagoginen osuuskunta, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijoiden yrittä-

jyysosaamista, työelämävalmiuksia ja helpottaa työllistymistä. Osuuskuntaan voivat liittyä JEDUn täysi-ikäi-

set opiskelijat, vuoden sisällä valmistuneet opiskelijat, sekä henkilökunta. Opiskelijat voivat olla mukana 

osuuskunnassa vielä kaksi vuotta valmistumisen jälkeen. Osuuskunnan jäsenet voivat myydä omia tuottei-

taan ja tuottamiaan palveluita osuuskunnan kautta tai osuuskunta voi vuokrata osuuskunnan jäsenen työpa-

noksen eteenpäin esimerkiksi yritykselle. Osuuskuntatoiminta voi olla osa ammatillisia- tai vapaasti valittavia 

opintoja. Osuuskuntatoiminnasta maksetaan palkkaa ja toiminta voi kerryttää opiskelijoiden osaamispisteitä. 

Osuuskuntatoiminnan kautta on myös mahdollista suorittaa opintoihin kuuluvaa työssäoppimista. Osuus-

kunta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden verkostoitua yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa, apua 

ja tukea omaan työhön sekä neuvoja oman yrityksen perustamiseen. 

11.8. Opintopolkujen suunnittelu 

Perustutkinnon perusteet mahdollistavat erilaisia opintopolkuja muun muassa seuraavasti: 

Opiskelija tavoittelee tietylle työuralle, jolloin opintopolku voi muodostua osaamisalan ja valinnaisten amma-

tillisten tutkinnon osien valinnaisuudella. 

Opiskelija on suorittanut koko lukion oppimäärän tai lukio-opintoja, jolloin opintopolku voi muodostua lukion 

opintojen tunnustamisella yhteisiin tutkinnon osiin, ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin ja vapaasti valitta-

viin tutkinnon osiin. Opiskeluaika lyhenee yksilöllisesti. 

Opiskelija tavoittelee jatko-opintoihin, jolloin opintopolku voi muodostua yhteisten tutkinnon osien tai lukio-

opintojen mahdollisimman laajoilla valinnoilla. 

Opiskelijalla on työkokemusta, jolloin opintopolku voi muodostua työssä hankitun osaamisen tunnustamisella 

ammatillisiin tutkinnon osiin. Opiskeluaika lyhenee yksilöllisesti. 

Opiskelijalle tarjoutuu työmahdollisuus kesken koulutuksen, jolloin opintopolku muodostuu koulutuksen ja 

työssäolon vuorotteluna ja opiskelija suorittaa perustutkinnon tutkinnon osan kerrallaan. Tällöin JEDUssa 

laaditaan perustutkinnon suorittamistapa aikatauluineen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitel-

maan. 

Opiskelijalla on aiempi ammatillinen perustutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osia. 

Tällöin aikaisempi koulutus tunnustetaan perustutkinnon perusteiden mahdollistamissa rajoissa. Opiskelu-

aika lyhenee yksilöllisesti. 

Opiskelija haluaa yksilöllisesti laajentaa ammattipätevyyttään, jolloin perustutkinnon laajuus ylittää 180 osaa-

mispisteen laajuuden. 

Lisäksi JEDUssa tarjotaan tutkinnon osia, jotka mahdollistavat useamman osaamisalan tai kahden tutkinnon 

suorittamisen. 

11.9. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma  

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa määritellään oppimisen ja osaamisen tavoitteet, 

tutkinnon osien suorittaminen, suoritustavat ja ajoitus sekä osaamisen arviointi. Siihen merkitään opiskelija-

kohtaisesti osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, opiskelijan yksilölliset valinnat, työssäoppiminen, 

http://www.nuoriyrittajyys.fi/
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työssäoppimispaikat ja -ajat sekä ammattiosaamisen näytöt. Oppimisen arviointi dokumentoidaan myös hen-

kilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitel-

massa tulee huomioida myös opiskeluvalmiuksien erilaisuus. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunni-

telman mukaan toteutetaan osaamisen hankkiminen, opetus, ohjaus ja arviointi tarvittavine tukitoimineen. 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan opiskelun alkaessa ja sitä päivitetään opinto-

jen edetessä. Sen laadintaan osallistuvat opiskelijan kanssa opettajat ja opinto-ohjaaja yhdessä koulutuksen 

järjestäjän päätöksen mukaisesti. 

11.10. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulu-

tuksessa  

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulu-

tuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä 

seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei 

ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimi-

seen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen 

turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Lisätietoja opiskeluoikeuteen liittyvistä asioista löytyy Opetushallituksen 

SORA-oppaasta ja JEDUn SORA-toimikunnan toimintaohjeesta. 

Opiskelijaksi hakeutuvan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, 

jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä 

vuoksi voisi toimia. Opiskelijavalintaa tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisäl-

tyvät moninaiset tehtävät. Saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaista tervey-

dentilaa tai toimintakykyä ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittami-

seen. Jotta opiskelijavalinta onnistuisi opiskelijan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, koulutuksen järjes-

täjän tulee tiedottaa perustutkinnon ja koulutusalan terveydentilaa koskevista vaatimuksista ja edellytyksistä 

sekä mahdollisista terveydellisistä riskeistä opiskelijaksi hakeutuville hakuoppaissa ja opiskelijavalintatilai-

suudessa. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan ja mahdollisen sairauden 

hoitotilanteesta riittää pääsääntöisesti valintatilanteessa.  

Ammattiopistojen tulee tarvittaessa selvittää yhdessä opiskelijan, hänen huoltajansa ja opiskelijahuollon hen-

kilöstön kanssa opiskelijan mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edel-

lytykset hän täyttää. 

Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn muuttuminen ei saa keskeyttää opiskelijan koulutusta tai johtaa 

harkitsemattomaan koulutusammatin tai -alan vaihtoon. Terveydentilan tai toimintakyvyn muuttumisesta kou-

lutuksen aikana johtuvat käytännön ongelmat tulee voida ratkaista ensisijaisesti opiskelijalle sopivilla yksilölli-

sillä opetusjärjestelyillä ja henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla. 

Opintojen ohjaus, opiskelijan tuki, ergonomisiin työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön ohjaaminen edistävät 

koulutuksen suorittamista. Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn muuttuessa opiskelijahuollon, opiske-

luterveydenhuollon ja työpaikkojen työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä. 

Mikäli koulutusalan tai tutkinnon oma lainsäädäntö tai alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta 

lääkärintodistusta opiskelijan terveydentilasta, riittää siihen lääkärintodistuksen merkintä alalle soveltuvuu-

desta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen lääkärintodistuksen esittämiseen saakka. 

Kaikissa tilanteissa, joissa käsitellään ja tallennetaan henkilötietolaissa (523/1999) arkaluonteisiksi määritel-

tyjä henkilötietoja, kuten opiskelijan terveydentilaa koskevia tietoja, koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa 

säädösten edellyttämää huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.  

Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
http://www.oph.fi/download/167903_Maarays_27_011_2015.pdf
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12. Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arvioinnin periaatteet op-

pilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa 

Opiskelijan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua, kehitetään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin, 

annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta sekä varmistetaan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitai-

tovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. (20.3.2015/246) 

Opiskelijan oppimista ja osaamista tulee arvioida monipuolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana. 

12.1. Oppimisen arviointi 

Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimi-

sen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulee käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. 

Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa 

sekä kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaati-

musten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella. 

Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista pa-

lautetta oppimisen etenemisestä 

Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvitse tehdä mutta opiskelijalle tulee antaa tietoa oppimisen 

etenemisestä.  

Oppimisen arviointi merkitään opintosuoritusrekisteriin suoritettu (S) merkinnällä. 

Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan 

vahvuudet. 

Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemi-

seen, muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan 

Työssäoppimisen arviointi on oppimisen arviointia.  

Opiskelijan oppimista arvioi opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisessa opiskelijan oppimista arvioi 

myös työnantajan nimeämä henkilö. 

Oppisopimuskoulutuksessa tietopuolisten opintojen oppimista arvioi opetuksesta vastaava opettaja. Työpai-

kalla tapahtuvassa koulutuksessa oppimista arvioi työnantajan nimeämä henkilö. 

12.2. Opiskelijan osaamisen arviointi 

Opiskelijan osaaminen ja sen kehittyminen on arvioitava riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen 

päättyessä. Opiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset ja osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä 

(3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Vastaavaa asteikkoa käytetään arvioitaessa ammattiosaamisen näyttöjä. Eri-

tyisopetuksessa ammattiosaamisen näytöt voidaan arvioida myös sanallisesti.  

Opiskelija arvioidaan tutkinnon perusteiden kriteerien pohjalta. Kun koulutuksen järjestäjä / oppilaitos tarjoaa 

omia esim. paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia, yhteisten tutkinnon osien valinnaisia osia tai vapaasti valit-

tavia tutkinnon osia niihin laaditaan ammattitaitovaatimukset / tavoitteet ja arviointikriteerit Opettajan on aina 

arvioitava asteikolla 1-3, paitsi vapaasti valittavissa tutkinnon osissa työkokemuksen kautta hankittu osaami-

nen sekä ammattitaitoa täydentävät opinnot voidaan JEDUn päätöksellä arvioida arvosanalla hyväksytty. 

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan opintosuoritukset ja osaaminen arvioidaan työpaikalla tapahtuvan 

koulutuksen osalta ja tietopuolisissa opinnoissa käyttäen asteikkoa 1–3. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630
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Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyyn osaami-

seen. Jos tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista on poikettu 

mukauttamisen tai erityisten opiskelujärjestelyjen käyttämisen vuoksi, opiskelijan osaamista arvioidaan ver-

taamalla sitä opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin.  

Osaamisen arvioinnin perusteella annetaan tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen, yhteisten tutkin-

non osien osa-alueiden ja valmentavan koulutuksen osien arvosanat.  

Vammaisten opiskelijoiden valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa sekä maahan-

muuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa voidaan poiketa (sanallinen arvi-

ointi) edellä olevista arvioinnin perusteista siten kuin opetushallituksen vahvistamissa tutkinnon perusteissa 

määrätään. 

Opetushallitus antaa tutkinnon perusteissa tarkemmat määräykset arvioinnista ja siihen sisältyvistä ammatti-

osaamisen näytöistä. 

JEDUssa opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskeli-

jan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijoiden oppimista, työskentelyä ja osaamista arvioidaan monipuolisesti. 

Opiskelijan ohjauksen ja kannustuksen lisäksi arviointi tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opiskelijalle 

itselleen, huoltajille, opettajille ja työnantajille sekä jatko-opintoihin pyrkimistä varten. 

Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijan ammatillista osaamista arvioidaan am-

mattiosaamisen näyttöjen perusteella sekä tarvittaessa muulla tavoin. Ammattiosaamisen näytöissä opiske-

lija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen 

järjestäjän osoittamassa paikassa. 

Osaaminen arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän tilanteissa kokonaisuuksien hallintana. Osaa-

mista arvioitaessa arviointimenetelmät valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen ammattitaitovaatimusten 

tai tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opiskelumenetelmiin ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan.  

Osaamisen arviointi on kuvattu tutkinnon osittain tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa. Ammatillisten 

tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Ammat-

tiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaaminen, 

mutta vähintään se, mitä tutkinnon perusteissa on määrätty. Tarvittaessa muu osaamisen arviointi täydentää 

ammattiosaamisen näytöillä osoitettua osaamista. Muu osaamisen arviointi on kirjattu tutkintokohtaiseen 

opetussuunnitelmaan.  

Opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan aina tutkinnon 

osien tavoitteisiin sekä niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Opiskelijalla on oikeus oppia ennen 

kuin ammattitaitovaatimuksissa ja tavoitteissa määriteltyä osaamista arvioidaan tutkintotodistukseen tulevan 

arvosanan saamiseksi. Yhteisten tutkinnon osien osaaminen voidaan arvioida mahdollisuuksien mukaan tut-

kinnon perusteiden mukaisesti kytkettynä tutkinnossa vaadittuun ammattitaidon osoittamiseen (osaaminen 

näkyisi myös opiskelijan työn tekemisessä). Tämä edellyttää yhteistyötä ammatinopettajien ja ammattitaitoa 

täydentävien tutkinnon osia opettavien opettajien kesken. 

JEDUn materiaalia ammattiosaamisen näytöistä: 

https://www.youtube.com/watch?v=FiYgdGtyQSw&feature=player_embedded 

12.3. Arvioinnista tiedottaminen 

Opiskelijan arvioinnista tiedottamisen päätehtävänä on se, että kaikki arviointiin osallistuvat (opiskelija, opet-

taja ja työpaikkaohjaaja) ovat tietoisia niistä oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista, joita opiskelijan arvi-

ointi heille tuo. 

https://www.youtube.com/watch?v=FiYgdGtyQSw&feature=player_embedded
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Opiskelijan arvioinnin toteutus muodostaa kokonaisuuden, joka on kuvattu tutkintokohtaisessa opetussuunni-

telmassa tutkinnon osittain. Tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan sisältyy JEDUn arviointitoimikunnan 

hyväksymä suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

Opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville tiedotetaan ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista 

ja niiden soveltamisesta. Yleisestä tiedottamisesta vastaa ryhmäohjaaja ja tutkinnon osan/opintojakson 

osalta opettaja. Arvioinnista tiedottaminen kuuluu jokaiselle opettajalle tutkinnon osan/opintojakson alussa.  

Tiedotettavia asioita ovat ainakin 

arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta 

arvioinnin tehtävät ja tavoitteet 

osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

oppimisen ja osaamisen arviointi sisältäen työssäoppimisen 

ammattiosaamisen näytöt, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit 

arvosana-asteikko ja arvosanasta päättäminen 

arvioinnin uusiminen ja arvosanojen korottaminen 

arvioinnin oikaiseminen  

opintosuoritusrekisterin ja tutkintotodistuksen sisältö. 

12.4. Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. 

Opiskelijalla on oikeus saada perustutkinnon perusteiden tavoitteita ja ammattitaitovaatimuksia keskeisiltä 

osin vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen tunnustettua.  Opiskelijan tu-

lee hakea muualla suorittamiensa opintojen tai muutoin hankkimansa osaamisen arvioimista ja tunnusta-

mista. Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muuta-

kin opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnistaminen on pohjana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden laa-

timisessa, mutta myös tarvittavan ohjauksen ja tuen määrittelemisessä. Osaamisen tunnustamisella tulee 

välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon 

osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan. 

Aikaisemmin hankitulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä aikarajaa, jota ennen hankittua osaamista 

ei voitaisi tunnustaa, mutta osaamisen ajantasaisuus voidaan tarkistaa. Osaamisen tunnustamisella korvat-

tavien tutkinnon osien määrällä ei ole ylärajaa. Aikaisemmin hankittu osaaminen voi olla aikaisemmin 

muussa oppilaitoksessa, työelämässä tai muutoin hankittua osaamista. Tämä ei tarkoita sitä, että osaaminen 

tulisi olla hankittu ennen perustutkinnon tai sen osan suorittamisen alkamista, vaan osaaminen voi olla opis-

kelun aikana hankittua.  

Opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista verrataan tutkinnonperusteiden mukaisiin tutkinnon osien tavoit-

teisiin, sisältöihin ja ammattitaitovaatimuksiin. Osaamisen tunnistamisessa voidaan käyttää erilaisia menetel-

miä: todistuksia, haastatteluja, havainnointia, kirjallisia ja suullisia kokeita, itsearviointia, portfolioita, päiväkir-

joja ja työkokeita, työprosessien kuvauksia, työnantajan lausuntoja ja työtodistuksia ja ammattiosaamisen 

näyttöjä. Mikäli aiemmilla opinnoilla tai muulla tavalla hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta 

ei ole arvosanaa, tulee osaaminen osoittaa arvosanan saamiseksi tutkintotodistukseen.  
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Tutkintotodistuksen arvosanan saamiseksi on osaaminen osoitettava tutkinnon osista, joista ei ole arvosa-

naa, ja muutoin hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta. Ammatillisten tutkinnon osat arvioi-

daan ammattiosaamisen näytöllä. 

Osaamisen tunnustamisella korvattujen tai hyväksi luettujen tutkinnon osien arvosanoja voi korottaa koulu-

tuksen aikana. Koulutuksen päätyttyä korotukset tehdään yksityisopiskelijana.  

Jos osaamista tunnustetaan vapaasti valittaviin tutkinnon osiin, jotka ovat jatko-opintovalmiuksia tai ammatil-

lista kehittymistä tukevia tai työkokemuksen kautta hankittua osaamista, ei osaamista tarvitse osoittaa arvo-

sanan vuoksi vaan nämä voidaan arvioida arvosanalla hyväksytty.   

Osaamisen tunnistaminen kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja opiskelijatieto-

hallintojärjestelmään (Multiprimus).  Osaamisen tunnustamisella korvatut tutkinnon osat merkitään tutkintoto-

distukseen Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti.  

Osaamista voidaan tunnistaa seuraavien suoritusten perusteella, mikäli koulutuksen tavoitteet ja sisällöt 

sekä ammattitaitovaatimukset mahdollistavat vastaavuuden: 

 

 

12.5. Ohjeet osaamisen tunnustamiseen 

Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin 

opiskelijan arviointia. 

Opiskelija hakee osaamisen tunnustamista ohjeen mukaisesti ennen opintojen tai tutkinnon osan alkamista. 

Osaamisen tunnustamista haetaan sähköisesti Wilma-opiskelijatietohallintajärjestelmässä. 

Opiskelijan osaaminen ja sen taso selvitetään opiskelijan vahvuuksien tunnistamiseksi ja aiemmin hankitun 

osaamisen tunnustamisen määrittelemiseksi arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija ja opettaja 

tai opettajat yhdessä. 

http://www.oph.fi/download/127397_TODISTUSMALLIT_030910.pdf
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Opiskelijan on toimitettava kaikki kirjalliset dokumentit ammattiopiston ohjeistuksen mukaisesti osaamisen 

tunnustamiseksi. Tunnistamisen yhteydessä opiskelijan on esitettävä alkuperäiset dokumentit.  

Osaamisen tunnustamisen valmistelevat hakemuksen pohjalta ammattiopistossa opettajat ja/tai opinto-oh-

jaaja. 

Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettaja tai opettajat yhdessä. Opettajan arviointi-

tehtävää ei voi delegoida muulle henkilöstölle, vaan kyseessä olevan opettajan tulee päättää osaamisen 

vastaavuudesta. 

Osaamisen tunnustamiseen päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää arvioinnin oikaisua.  

Tarkemmat tiedot löytyvät arvioinnin oppaassa 2015 sekä muutosliitteessä 2016. 

Lukio-opintojen tunnustaminen päättötodistuksen pohjalta 

Lukion koko oppimäärän suorittamisella hankittua osaamista tunnustetaan ammatillisen 

perustutkinnon 

yhteisiin tutkinnon osiin siten, että vaadittavasta 35 osaamispisteen laajuudesta kertyy osaa-

misen tunnustamisella 32 osaamispisteen laajuisesti 

Lisäksi opiskelija voi valintojensa mukaisesti saada osaamista tunnustettua 

ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 

5-15 osp) 

vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osaamispisteen laajuisesti, mikäli suoritetut tutkinnon 

osat sisältävät uuden asetuksen  

Ammatillisessa peruskoulutuksessa osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään opiskelijan suoritta-

mien lukion koko oppimäärän, oppiaineen oppimäärän tai yksittäisten lukiokurssien perusteella. Koska opis-

kelijakohtaiset lukiosuoritukset ja osaaminen vaihtelevat, koulutuksen järjestäjä päättää osaamisen tunnista-

misesta ja tunnustamisesta opiskelijakohtaisesti. 

Toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, joka on suoritettu vuosina 1999–2001 tai 2009–2010 vahvistettu-

jen perustutkinnon perusteiden mukaisesti, voidaan tunnustaa osaamista seuraavasti: 

ammatillisiin tutkinnon osiin, jos hankittu osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon osan am-

mattitaitovaatimuksia 

ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 10-15 

osp) enintään 15 osaamispisteen laajuisesti 

yhteisiin tutkinnon osiin, jolloin osaamisen tunnustamisella kertyy osaamista 32 osaamispis-

teen laajuisesti jäljempänä olevan listauksen mukaisesti 

ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 

5-15 osp) 

vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osaamispisteen laajuisesti, mikäli suoritetut tutkinnon 

osat sisältävät uuden asetuksen 801/2014 vapaasti valittavilta tutkinnon osilta edellyttämän 

sisällön. 

Suoritetut tutkinnon osat 

http://www.oph.fi/download/168848_arvioinnin_opas_2015.pdf
http://www.oph.fi/download/177725_Arvioinnin_opas_muutosliite_07_2016.pdf
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Tutkinnon osasta suoritetut ammattiosaamisen näytöt hyväksytään osaksi koko tutkinnon 

osasta annettavaa ammatti-osaamisen näyttöä, mikäli näin toteutettujen ammattiosaamisen 

näyttöjen arviointitiedot on tallennettu.   

Kun opiskelijan aikaisemmat opinnot, toisessa oppilaitoksessa samanaikaisesti suoritetut 

opinnot tai muutoin hankittu osaaminen kattavat koko tutkinnon osan, arvosana merkitään 

päättötodistukseen. 

Opiskelijan aiemmin suorittamat ammattiosaamisen näytöt, jotka kattavat koko tutkinnon osan 

keskeisen osaamisen, merkitään arvosanoineen näyttö-todistukseen. Jos arvosana–asteikko 

eroaa, on käytettävä edellä olevaa arvosanojen muuntokaavaa. Todistukseen on lisättävä viit-

teeksi arvioinnin antaneen oppilaitoksen nimi.  

Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan tunnustamisessa merkitään tutkintotodistukseen ko. tut-

kintotoimikunnan antama hyväksytty arvosana. Silloin, kun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa korvaa 

kokonaan jonkin perustutkinnon pakollisen tai valinnaisen tutkinnon osan (osaamisen tunnustaminen), hy-

väksytty arvosanalla suoritettu tutkinnon osa muunnetaan seuraavasti. Mikäli opiskelijalle on tunnustettu 

osaamista näyttötutkintona suoritetusta ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osasta ja osaaminen kattaa 

suoritettavan tutkinnon koko tutkinnon osan, merkitään päättö- ja näyttötodistukseen kumpaankin se arvo-

sana, joka on tutkintotoimikunnan antamassa näyttötutkintotodistuksessa. Tarvittaessa arvosana muunne-

taan vastaamaan kolmiportaista arviointiasteikkoa muuntotaulukon avulla. Jos vastaavasti osaaminen tun-

nustetaan ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, merkitään arvosanaksi hyvä 2.  Halutessaan opiskelija voi 

korottaa arvosanan osoittamalla osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.   

Muut opinnot 

Opiskelijalla voi olla myös muualla esim. kansanopistossa, kotitalousopetuksessa (talous-

koulu), korkeakoulussa, ulkomailla tai kansalais- ja työväenopistoissa jne. suoritettuja opin-

toja. Tällaisissa tapauksissa tehdään aina tapauskohtaisesti tunnustaminen. 

Mikäli osaaminen tunnustetaan ammatillisiin opintoihin osittain tai kokonaan, tulee opiskelijan 

antaa ammattiosaamisen näyttö. 

Työkokemus 

Osaamista voidaan tunnustaa kesätyön ja työkokemuksen perusteella. Työkokemuksella han-

kittu osaaminen todetaan kattavan työtodistuksen perusteella. Ellei kattavaa työtodistusta ole, 

todentaa opiskelija selventävällä toimenkuvaselostuksella oppimansa asiat ja tehtäväkokonai-

suudet. Lisäksi opiskelijan kanssa keskustellaan tutkinnon osan tavoitteista ja työn vastaavuu-

desta.  

Tarvittaessa opiskelija antaa näytön aiemmin hankkimastaan osaamisesta.  

Aiemmin suoritetun tutkinnon työssäoppiminen tunnustetaan, mikäli työkokemuksella hankittu 

osaaminen on tutkinnon osan tavoitteiden mukaista. 

Taitajakilpailuissa osoitetun osaamisen tunnustaminen 

Jos opiskelija saa kilpailun järjestäjän edustajan allekirjoittaman todistuksen kilpailusuorituk-

sesta, jossa on eriteltyinä vähintään tutkinnon osa, kuvaus kilpailusuorituksesta (= kuvaus 

näytöstä) ja kilpailusuoritusten arvioinnissa käytetyt arviointikriteerit ja tuomareiden nimet, tit-

telit ja työnantajan nimi, hän voi saamansa todistuksen pohjalta anoa oppilaitoksessaan osaa-

misen tunnustamista. Tällöin oppilaitoksessa on määritettävä opiskelijalle arvosana asteikolla 

T1-K3. Tarpeen mukaan oppilaitoksissa käydään tarkentavia arviointikeskusteluja. 

Varusmies- ja siviilipalvelus, harrastukset ja järjestötoiminta 
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Opiskelijalla voi lisäksi olla perusopetuksen jälkeisiä harrastuksia tai hän on voinut osallistua 

aktiivisesti esim. järjestötoimintaan, joka tuottaa opintojen tavoitteiden mukaista osaamista. 

Osaaminen tunnustetaan osaksi vapaasti valittavia tutkinnon osia tai soveltuvin osin muihin 

opintoihin.  

Varusmies tai siviilipalvelusta voidaan osaamista tunnustaa vapaasti valittaviin tutkinnon 

osaan tai soveltuvin osin muihin opintoihin palvelutodistuksen mukaan. 

Arvosanojen muuntaminen 

Opiskelijaa arvioidaan sen oppilaitoksen arviointikäytännön mukaan, missä hän kulloinkin 

suorittaa opintoja. Jos oppilaitosten arvosana-asteikot eroavat toisistaan, osaamisen tunnus-

tava oppilaitos muuntaa arvosanat ja määrittää vastaavuuden opiskelijan eduksi. 
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13. Näyttötutkinnon suorittaminen  

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on 

asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja 

palvelutilanteissa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan 

kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyt-

tötutkintona.  Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan 

tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan 

osallistumatta koulutukseen. 

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat 

kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opettajien tiivis yhteistyö tutkinto-

rakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkinto-

toimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa 

tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta 

tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa 

henkilökohtaistaminen. 

13.1. Näyttötutkinnot ja niiden rakenne 

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä 

erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella (L 

788/2014, 12 a §).  

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on 

perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin (L 788/2014, 12 a §). 

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka 

on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista (L 788/2014, 12 a §). 

Edellä esitetyt näyttötutkintojen tasokuvaukset eivät tarkoita sitä, että ammattitutkintoon tai siihen valmista-

vaan koulutukseen hakeutujalta vaadittaisiin kolmen vuoden (vastaavasti erikoisammattitutkinnossa viiden 

vuoden) työkokemusta ja/tai ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Näyttötutkinnon suorittaminen on 

ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutus-

vaatimuksia. 

Näyttötutkintojen laajuutta ei määritellä osaamispisteinä. Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustut-

kinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja 

yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. 

Tutkintorakenteesta ja -nimikkeistä päättää Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkinnoista ei saa käyttää muita 

nimikkeitä todistuksissa tai tutkintoja markkinoitaessa. 

13.2. Tutkinnon perusteet 

Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan 

sisältyy vähintään yksi pakollinen tutkinnon osa ja vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa. Tutkinnon pe-

rusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon 

muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin 

kohteet ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat.  
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Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Arvi-

oinnin kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kriteerit määrittävät ammatillisissa perustut-

kinnoissa annettavan arvosanan tason sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytyn tutkintosuori-

tuksen tason. Ammattitaidon osoittamistavat kohdassa kuvataan, miten tutkinnon suorittaja osoittaa ammatti-

taitonsa tutkintotilaisuuksissa. 

Opetushallitus vastaa tutkintojen perusteiden laatimisesta ja päättää tutkintojen perusteista.  

Koulutuksen järjestäjä, tutkinnon järjestäjä ja tutkintotoimikunta eivät voi jättää noudattamatta tutkintojen pe-

rusteita tai poiketa niistä. Voimassa olevat tutkinnon perusteet löytyvät Opetushallituksen sivuilta https://epe-

rusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinenaikuiskoulutus 

13.3. Näyttötutkintojen järjestämissopimukset 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä järjestämissopimukset laaditaan JEDUn ja tutkintotoimikunnan kes-

ken. Sopimuksessa määritellään koulutuksen järjestäjäksi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja tutkintotilai-

suuksista vastaava ammattiopisto. Jos JEDUlla on useita tutkintotilaisuuksista vastaavia oppilaitoksia, kirja-

taan näyttötutkintojen järjestämissopimuksen yhteyshenkilöt ja tutkintokohtaiset vastuuhenkilöt – liitteeseen 

kaikki tutkintotilaisuuksista vastaavat oppilaitokset. 

 Ammattiopiston rehtori allekirjoittaa ammattiopiston näyttötutkintojen järjestämissopimukset, jota edeltää jär-

jestämissuunnitelman valmistelu yhteistyössä muiden ammattiopistojen ja työelämän kanssa sekä asian kä-

sittely työelämäpalvelut -tiimissä ja johtoryhmässä. Näyttötutkintojen järjestämissopimukset liitteineen ovat 

osapuolia oikeudellisesti sitovia asiakirjoja.  

Ohjeet ja lomakkeet näyttötutkintojen järjestämiseen löytyvät Opetushallituksen sivuilta: 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/nayttotutkintojen_jarjestami-

nen/maaraykset_ohjeet_ja_lomakkeet 

Näyttötutkinnon järjestämistä ei saa aloittaa ennen kuin tutkintotoimikunta on allekirjoittanut järjestämissopi-

muksen. 

Näyttötutkintojen järjestämissopimus edellyttää sopimuksen ja sen liitteiden mukaista toimintaa. Sopimuksen 

vastainen toiminta oikeuttaa tutkintotoimikunnan purkamaan sopimuksen. Sopimus voidaan myös irtisanoa 

sopimukseen kirjatun menettelytavan mukaisesti. Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaan tehdyt olennai-

set muutokset tulee hyväksyttää tutkintotoimikunnassa. Tämä koskee myös tilannetta, jossa näyttötutkinnon 

järjestäjä haluaa laajentaa yksittäisen näyttötutkinnon valinnaisten tutkinnon osien tarjontaa. Yhteystietolo-

makkeella ilmoitetaan tutkintotoimikunnalle henkilömuutoksista. 

JEDU on sitoutunut järjestämään tutkintotilaisuuksia myös henkilöille, jotka tulevat suorittamaan tutkintoa tai 

tutkinnon osaa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta voi 

järjestää JEDU tai muu organisaatio. Kaikissa tapauksissa tutkinnon suorittajille tulee tarjota mahdollisuus 

suorittaa näyttötutkinto.  

Jos JEDUlla ei ole voimassa olevaa näyttötutkintojen järjestämissopimusta tulee sen hyvissä ajoin ennen 

näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen aloittamista sopia näyttötutkinnon järjestämisestä ja yhteistyöstä 

henkilökohtaistamisessa sellaisen organisaation kanssa, jolla on näyttötutkintojen järjestämissopimus. 

13.4. Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma  

Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma laaditaan voimassa olevan Näyttötutkinto-oppaan ohjeiden mukai-

sesti.   

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinenaikuiskoulutus
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinenaikuiskoulutus
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/nayttotutkintojen_jarjestaminen/maaraykset_ohjeet_ja_lomakkeet
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/nayttotutkintojen_jarjestaminen/maaraykset_ohjeet_ja_lomakkeet
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14. Henkilökohtaistaminen 

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 

olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökoh-

taistaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen: 1) näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutu-

minen, 2) tutkinnon suorittaminen ja 3) tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Henkilökohtaistaminen on 

prosessi, jossa kolmen vaiheen välillä on selkeä yhteys. Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava henkilö-

kohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Jos henkilö ei ole osallistunut näyttötutkintoon valmistavaan koulutuk-

seen, henkilökohtaistamisesta vastaa näyttötutkinnon järjestäjä. 

 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä henkilökohtaistamisen sähköiset asiakirjat ovat Wilmassa ja henkilö-

kohtaistaminen dokumentoidaan WILMA liittymän kautta. Henkilökohtaistamisohje on toimintakäsikirjassa. 

Ammattiopistojen tulee huolehtia näyttötutkintotoiminnassaan henkilökohtaistamisesta ja siitä, että tutkinnon 

suorittaja saa tarvitsemaansa asiantuntevaa ohjausta. Tutkinnon suorittajan erilaiset vaikeudet, kuten luku- 

ja kirjoitusvaikeudet tai muut erityisen tuen tarpeet, jotka vaikeuttavat ammattitaidon osoittamista, tulee ottaa 

huomioon tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon yk-

silölle soveltuvimpien näyttöympäristöjen ja toimintatapojen mahdollistaminen sekä sovitaan tarvittavista eri-

tyisjärjestelyistä.  

Henkilökohtaistamisessa tulee ottaa huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain  

(L 788/2014) säännökset henkilökohtaistamisesta, opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista, SORA-lain (L 

951/2011) määräykset sekä opiskelijan terveydentilaa koskevat määräykset ammatillisissa perustutkinnoissa 

(määräys 27/011/2015) ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa (määräys 28/011/2015). Opinnot, joihin 

säännöksiä sovelletaan, on määritelty asetuksella A 1033/2011. 

Ammattiopistojen tulee tehdä yhteistyötä mahdollisen näyttötutkinnon järjestäjän, koulutuksen tai tutkinnon 

hankkijan, työelämän edustajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaistamista kos-

keva yhteistyö on tärkeää myös oppisopimuskoulutuksessa ja työ- ja elinkeinoministeriön hankkimassa kou-

lutuksessa sekä tilanteessa, jossa näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta vastaa toinen organisaatio 

kuin näyttötutkinnon järjestäjä. Henkilökohtaistamisessa on aina noudatettava tutkintojen perusteita. 

14.1. Henkilökohtaistamisen toimintaohje  

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän sähköinen henkilökohtaistaminen on laadittu valtioneuvoston asetuk-

sen 794/2015 pohjalta. Kaikki henkilökohtaistamiseen liittyvät asiakirjat ovat opiskelijatietohallinta-järjestel-

mässä, MultiPrimus/Wilmassa. Asiakirjat allekirjoitetaan (tutkinnonsuorittaja, koulutuksen järjestäjän edus-

taja). Suunnitelmiin voidaan tehdä myöhemmin tarpeellisia muutoksia. 

Tutkintorakenne sekä valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma tulee olla opiskelijatietohallintajärjestel-

mässä sekä tutkintoon valmistavan koulutuksen tiedot/tutkinnon tiedot hakuportaalissa  

Hakeminen tutkinnon suoritukseen  

www.jedu.fi koulutuskalenterin kautta, jossa yhteydessä hakija täyttää perustiedot (jotka siirtyvät valmiina 

hakeutumisvaiheen suunnitelmaan) 

TE-toimiston osoittamana          Wilma- tunnukset    

Oppisopimustoimen osoittamana            Wilma- tunnukset 

14.2. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen 

Hakeutuja täyttää seuraavat tiedot: 

https://www.jedu.fi/c/portal/alfresco/page/proxy/alfresco/api/node/content/workspace/SpacesStore/180099ae-9251-488b-8b4b-26b66e68f02f/HENKIL%C3%96KOHTAISTAMINEN%20JOKILAAKSOJEN%20KOULUTUSKUNTAYHTYM%C3%84SS%C3%84.pdf
http://www.jedu.fi/
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Hakeutujaa kiinnostava tutkinto 

Tutkinnon suorittajan perustiedot ja yhteystiedot 

Perustelut hakeutumiselle 

Ammatinvalintaan vaikuttava terveydentila SORA lainsäädännön mukaisissa tutkinnoissa 

Aiemmin suoritettu koulutus ja tutkinnot 

Työmarkkinatilanne   

Työkokemus 

Todistukset esitetään ohjauskeskustelussa 

Valintaprosessin jälkeen hyväksytyt hakijat siirretään Primuksessa Hakijat- rekisteristä Opiskelijat- rekisteriin 

ja tarkistaa muut vaadittavat tiedot (mm. opiskelijalaji, koulutustyyppi, aloittamiskoodi, aloituspäivämäärä, 

rahoituskoodi ja kustannuspaikkatiedot) 

Hakeutujan ja koulutuksen järjestäjän edustajan välisessä HENKO-ohjauskeskustelussa (kirjaudutaan koulu-

tuksen järjestäjän edustajan tunnuksilla) käydään läpi ja täydennetään hakeutumisvaiheen henkilökohtaista-

mista ja JOHTOPÄÄTÖKSET dokumentoidaan 

Soveltuva tutkinto/tutkinnon osa/osaamisala, diaarinumero 

Mahdollisen valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma 

Tutkinnon suorittajan tavoite: koko tutkinto/osatutkinto 

Näyttötutkinnon järjestäjä ja tutkintovastaavan nimi 

Ohjauskeskustelussa tutkinnon suorittaja perehdytetään näyttötutkintojärjestelmään, tutkinnon 

muodostumiseen, ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin 

hakeutuja ohjataan itsearvioinnin laadintaan (www.osaan.fi) ja sen palauttamiseen vastuukou-

luttajalle sähköisesti. 

Käsitellään ohjauksen ja tuen tarve ja sovitaan jatkotoimenpiteet (tietotekniikkataidot, kieli- ja kulttuuritausta, 

maahanmuuttajille suomen kielen osaaminen, mahdolliset oppimisvaikeudet, elämäntilanne jne.). 

14.3. Tutkinnon osittain osaamisen tunnistaminen 

Tutkinnon vastuuhenkilö siirtyy tutkinnon suorittajan eHOPS-välilehdelle Wilmassa ja tekee valinnat suoritet-

tavista tutkinnon osista. Tutkinnon osittain on valittava joko liittäminen, vastaavuusvertailu, suoraan tutkintoti-

laisuuteen tai valmistavaan koulutukseen vaihtoehto. Mikäli valitaan liittäminen tai vastaavuusvertailu muita 

henkilökohtaistamisen vaiheita ei tarvitse täyttää. 

Liittäminen 

Jos hakeutuja on suorittanut voimassa olevien ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon 

tai erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisen tutkinnon osan tai osia, jotka voidaan liittää 

osaksi suoritettavaa tutkintoa, siten kuin tutkinnon muodostumisesta tutkinnon perusteissa 

määrätään, tehdään liittäminen. 

Tiedot hakeutujan aiemmin suorittamista tutkinnon osista toimitetaan tutkintotoimikunnalle.  

Kirjataan tutkinnonosan nimi, tutkinnon diaarinumero ja todistuksen päivämäärä. 
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Vastaavuusvertailu 

Jos hakeutuja on suorittanut muita kuin edellä mainittuja tutkintoja tai tutkinnon osia, koulutuk-

sen järjestäjä toimittaa niistä tiedon osaamisen tunnustamista koskevan arvioinnin toteutta-

mista varten näyttötutkinnon järjestäjän nimeämille tutkintosuoritusten arvioijille. Arvioijien teh-

tävänä on arvioida, vastaavatko tutkinnot tai tutkinnon osat suoritettavan tutkinnon perusteita. 

Arvioijat päättävät osaamisen tunnustamisesta ja päätös lähetetään tiedoksi tutkintotoimikun-

nalle. 

Kirjataan mistä tutkinnosta tai tutkinnon osista vastaavuusvertailu tehdään. Tutkinnon/tutkin-

non osan nimi, diaarinumero, todistuksen päivämäärä. 

Suoraan tutkintotilaisuuteen  

Jos hakeutujalla on muuta aiemmin hankkimaa tai osoittamaa osaamista, jota suoritettavan 

tutkinnon perusteissa tutkinnon osan tai tutkinnon osien suorittamiseksi edellytetään, ohjataan 

hakeutujan suoraan tutkintotilaisuuteen. Tällöin tutkinto tai tutkinnon osa on mahdollista suo-

rittaa ilman valmistavaa koulutusta tai muuta lisäammattitaidon hankkimista. 

Kirjataan perustelut miksi ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen ja täytetään myös tutkinnon 

suorittamisen henkilökohtaistaminen. 

14.4. Valmistavaan koulutukseen  

Selvitetään hakeutujan tarpeen valmistavaan koulutukseen, muuhun tarvittavan ammattitaidon hankkimi-

seen, ohjaukseen ja tukeen, opiskeluvalmiuksia parantaviin opintoihin sekä erityiseen tukeen.  Hakeutujalle 

tulee tiedottaa mahdollisesta tutkintoon liittyvästä erityislainsäädännöstä ja koulutukseen liittyvistä terveyden-

tilaa koskevista vaatimuksista sekä opiskeluun liittyvistä keskeisistä taloudellisen tuen mahdollisuuksista. 

Kirjataan perustelut miksi ohjataan valmistavaan koulutukseen. Täytetään myös tutkinnon suorittamisen hen-

kilökohtaistaminen sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen. 

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisasiakirjat tulostetaan ja allekirjoitetaan. 

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen päättyy, kun koulutuksen järjestäjän edustaja ja hakeutuja allekir-

joittavat henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan. 

Tutkinnon suorittajalla on katseluoikeudet omiin henkilökohtaistamisasiakirjoihin, mutta tarvittavat muutokset 

kirjataan koulutuksen järjestäjän edustajan tunnuksilla ja niistä jää aina sähköinen dokumentti.  

14.5. Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen tutkinnon osittain 

Tutkinnon suorittamisen sähköinen henkilökohtaistaminen tehdään yhdessä tutkinnon suorittajan ja koulutuk-

sen järjestäjän edustajan kanssa. Suunnitelma tehdään koulutuksen järjestäjän edustajan tunnuksilla opiske-

lijatietohallintajärjestelmään 

Määritellään  

tutkintotilaisuuden toimintaympäristö 

tutkintosuorituksen toteuttamisajankohta  

arvioijat 

tutkintosuoritukseen liittyvistä erityisjärjestelyt (kieli- ja kulttuuritaustasta johtuvat erityistar-

peet, muut suorittajan tarvitsemat erityistarpeet) 
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tutkintotilaisuuden sisällöstä sovitaan tutkintotoimikunnan ohjeiden mukaisesti esim. toteutta-

missuunnitelmassa 

suunnitelmaa päivitetään tutkinnon suorittamisen edetessä. 

Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen allekirjoitetaan. 

Tutkinnon suorittajalla on katseluoikeudet omiin henkilökohtaistamisasiakirjoihin, mutta tarvittavat muutokset 

kirjataan koulutuksen järjestäjän edustajan tunnuksilla ja niistä jää aina sähköinen dokumentti.  

14.6. Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen tutkin-

non osittain  

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen tehdään yhteistyössä tutkinnon suorittajan 

kanssa. Siinä suunnitellaan 

lähiopetuksen määrä (tunteina) ja ajankohta  

etäopiskelun määrä (tunteina) ja ajankohta  

työssäoppimisen määrä (tunteina) ja ajankohta  

Täytetään keskeiset opiskeltavat sisällöt/tavoitteet ja poikkeamat koulutussuunnitelmasta. Sovitaan ohjaus 

opiskelujen aikana ja mahdollinen erityisen tuen tarve. Suunnitelmaa päivitetään ammattitaidon hankkimisen 

edetessä 

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen suunnitelma allekirjoitetaan. 

Tutkinnon suorittajalla on katseluoikeudet omiin henkilökohtaistamisasiakirjoihin, mutta tarvittavat muutokset 

kirjataan koulutuksen järjestäjän edustajan tunnuksilla ja niistä jää aina sähköinen dokumentti. 

Allekirjoitettu henkilökohtaistamisen asiakirja arkistoidaan. 

  



50 

 

15. Tutkintosuoritukset  

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittamisen henkilökohtaista-

mista koskevan suunnitelmansa mukaisesti. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti työelämän todellisissa 

työtehtävissä. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien osalta huolehditaan mm. tarvittavien apuväli-

neiden saatavuudesta sekä näyttöympäristön esteettömyydestä tutkinnon suorittajien yhdenvertaisuuden 

varmistamiseksi. Mahdolliset erityisjärjestelyt eivät saa vaikuttaa tutkintosuoritusten arviointiin. 

Käytännön työtehtävien lisäksi tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaa-

timukset tulevat kattavasti ja luotettavasti osoitetuiksi. Täydentäviä menetelmiä ovat mm. kirjalliset kuvauk-

set, videointi ja suullinen täydentäminen. Tutkinnon suorittajalle on annettava mahdollisuus suoritustensa 

itsearviointiin. Suullisen täydentämisen aikana vähintään yksi arvioija kirjaa havainnot arviointilomakkee-

seen. Tutkinnon perusteisiin sisältyvät erillispätevyydet (mm. hygieniapassi, tulityökortti ja mahdollinen EA-

kortti) suoritetaan siten kuin niistä on ohjeistettu. 

Eräissä näyttötutkinnoissa (esim. vartijan ammattitutkinto, logistiikan perustutkinto ja ajoneuvonosturinkuljet-

tajan ammattitutkinto) on tutkinnon osia, joiden suorittamista säätelee tutkinnon perusteiden ohella erillislain-

säädäntö. Näiden tutkinnon osien suorittaminen ei ole ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. 

Näissä tutkinnon osissa erillislainsäädäntö määrittelee, miten tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa. 

15.1. Ammattitaidon arviointi ja arviointimenetelmät näyttötutkinnoissa 

Tutkintosuoritusten arviointia ei henkilökohtaisteta eikä mukauteta. Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin koh-

teet ja kriteerit ovat kaikille tutkinnon suorittajille samat. 

Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää moni-

puolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tut-

kintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Kaikilla arvioijilla tulee olla arviointikoulutus. 

Ennen tutkintotilaisuuden aloittamista tutkinnon suorittajan tulee saada tietoonsa arvioinnin oikaisumenettely. 

15.2. Arviointipäätöksen tekeminen 

Kolmikantainen arvioijaryhmä päättää tutkinnon osan arvioinnista arviointiaineiston pohjalta. Järjestämis-

suunnitelmassa on määritelty arvioijien pätevyys ja kelpoisuus tutkinnon osittain. Arviointiaineistoa ovat mm: 

tutkinnon suorittajan laatimat ja arvioidut asiakirjat, jotka on mainittu tutkinnon perusteissa, 

kopiot erillispätevyyksien suorittamista koskevista todistuksista, 

dokumentit aiemmin osoitetusta osaamisesta ja  

tutkintosuorituksia täydentävät dokumentit tilanteessa, jossa käytännön työtehtävät eivät kata 

kaikkia tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. 

Näyttötutkinnon järjestäjä laatii tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioi-

jat allekirjoittavat. Tutkinnon suorittaja allekirjoittaa arviointipöytäkirjan tiedoksi saaneena. Tutkinnon suoritta-

jalle annettava palaute arvioinnista on osa hyvää arviointiprosessia. Palaute voidaan antaa tutkinnon suorit-

tajalle arviointipäätöksen jälkeen. 

Tutkinnon osien arviointipäätökset lähetetään tiedoksi tutkintotoimikunnalle, kunkin toimikunnan ohjeiden 

mukaisesti.  Hylätyistä tutkintosuoritukset ilmoitetaan tutkintotoimikunnan Optima-sivuille tiedot koulutuksen 
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järjestäjästä ja hylätyn tutkinnon osan nimi. Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen. Tutkinnon osan 

suorittamisesta saa todistuksen pyydettäessä. 

Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta tutkintosuoritukseensa. Tut-

kinnon suorittaja voi pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisemista arvioinnista päättäneiltä arvioijilta. Oikaisu-

pyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun tutkinnon suorittajalla on ollut tilaisuus saada  arvioinnin tu-

lokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Tutkinnon suorittaja voi vaatia tutkinto-

toimikunnalta kirjallisesti oikaisua päätöksestä, jonka arvioijat ovat tehneet koskien arvioinnin oikaisemista. 

Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muu-

tosta valittamalla. 

Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelmat löytyvät: www.jedu.fi/koulutussuunnitelmat 

15.3. Oppimisen arviointi valmistavassa koulutuksessa 

Oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa (oh-

jaava ja kannustava arviointi), oppimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-

mistä. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemi-

seen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi.  

Näyttötutkintojärjestelmässä oppimista arvioidaan näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, työssä op-

pimisen aikana, oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen aikana tai esimerkiksi palautteena verkko-

opinnoista. Valmistavassa koulutuksessa opettajien ja ohjaajien velvollisuus on seurata opiskelijan oppimista 

ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla ja kannustamalla tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen. 

Edistymisestä annetaan opiskelijalle palautetta. Työpaikalla tai työssäoppimispaikalla työpaikkaohjaaja tai 

työpaikkakouluttaja ja mahdollisesti esimies antavat palautetta oppimisen edistymisestä sekä ohjaavat oppi-

maan lisää. 

Oppimista arvioidaan koko valmistavan koulutuksen ja opiskelun ajan, antamalla opiskelijalle suullista tai kir-

jallista palautetta oppimisen etenemisestä 

Suoritetut opinnot ja niiden mahdollinen arviointi merkitään opintorekisteriin suoritusmerkinnällä S. 

Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset tutkinnon suorittajan tarvittavan ammattitai-

don hankkimisen henkilökohtaistamiseen. 

  

http://www.jedu.fi/koulutussuunnitelmat
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16. Hyvä tiedonhallintatapa, tutkintojen järjestämisessä syntyvät 

asiakirjat ja asiakirjojen arkistointi  

16.1. Hyvä tiedonhallintatapa 

Henkilötietolaki (523/1999) velvoittaa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymää noudattamaan hyvää tiedonhallin-

tatapaa ja huolehtimaan siitä, että niiden palveluksessa olevilla on tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen 

julkisuudesta sekä tietojen antamisessa ja käsittelyssä sekä niiden ja asiakirjojen ja tietojärjestelmien suojaa-

misessa noudatettavista menettelyistä. Em. laki sisältää säännöksiä mm. henkilötunnuksen käytöstä ja hen-

kilörekistereistä (esim. luettelo järjestäjän käyttämistä arvioijista). Tutkinnon suorittajan henkilötunnusta voi-

daan käyttää vain laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi. Näitä tehtäviä ovat mm. koulutuksen järjestämis-

lupaan liittyvä tilastointi, tutkintosuoritusten ja oppimisen arviointi, oppisopimus, erityisopetus, tutkintotodis-

tukset, todistukset tutkinnon osan tai osien suorittamisesta, osallistumistodistus näyttötutkintoon valmista-

vasta koulutuksesta tai oppisopimuskoulutuksesta ja opintosuorituksia koskevat tiedot. 

16.2. Näyttötutkintojen järjestämisessä syntyvät asiakirjat 

Näyttötutkintotoiminnassa kertyy koulutuskuntayhtymälle paljon erilaisia asiakirjoja, jotka on syytä arkistoida 

mahdollista myöhempää tarvetta varten. Muodostuvia asiakirjoja ovat mm. 

Sopiminen 

näyttötutkintojen järjestämissopimus 

näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma 

yhteystietolomake 

arvioijaluettelo 

Opetushallituksen arvio näyttötutkintojen järjestämisedellytyksistä 

sopimus koulutuksen tai tutkinnon hankkijan kanssa 

Henkilökohtaistaminen 

henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, johon dokumentoidaan näyttötutkintoon 

ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon 

suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen 

Näyttötutkintotilaisuuksien aikana syntyvät asiakirjat 

arviointilomakkeet 

arviointiesitys tutkinnon osan suorittamisesta 

yhteenveto koko tutkinnon suorittamisesta 

tutkinnon suorittajan itsearviointi 

tutkinnon suorittajan tuottamat dokumentit ja tuotokset 
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tutkintomaksujen tilittämiseen liittyvät asiakirjat ja tositteet 

Asiakirjat, jotka lähetetään tutkintotoimikunnalle, mutta joista näyttötutkinnon järjestäjän arkistoon jää kopiot 

tutkintotodistus 

todistus tutkinnon osan tai osien suorittamisesta 

arviointiesitys tutkinnon osan suorittamisesta 

tutkintotoimikunnalle lähetettävä yhteenveto koko tutkinnon suorittamisesta 

Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen liittyvät dokumentit 

opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa 

sopimus koulutuksen tai tutkinnon hankkijan kanssa 

suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta 

oppisopimus ja henkilökohtainen opiskeluohjelma 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

osallistumistodistus tutkintoon ja tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta 

osallistumistodistus tutkintoon ja tutkinnon osaan valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta 

opintosuorituksia koskevat tiedot. 

16.3. Asiakirjojen arkistointi ja säilyttäminen 

(L 1705/2009, 58 §). 

Vastuu tutkintotodistusten arkistoinnista ja tarvittaessa kopion antamisesta näyttötutkinnon suorittajalle on 

näyttötutkinnon järjestäjällä.  

Näyttötutkinnon järjestäjällä on vastuu näyttötutkintojen järjestämisessä ja henkilökohtaistamisessa synty-

vien asiakirjojen säilyttämisestä vaaditun ajan. 

Tutkinnon suorittajaa koskevia asiakirjoja säilytetään niin kauan kuin tutkinnon suorittaminen on kesken. Kun 

tutkintotodistus tai todistus tutkinnon osan tai osien suorittamisesta on annettu, arvioinnin oikaisun hakuaika 

on kulunut umpeen tai arvioinnin oikaisupyyntö on käsitelty tutkintotoimikunnassa, voidaan asiakirjat todis-

tuksia lukuun ottamatta hävittää tai palauttaa tutkinnon suorittajalle. Tutkintosuoritusten arviointia koskevat 

dokumentit tulee säilyttää siinä laajuudessa, että niiden pohjalta voidaan tarvittaessa tehdä uusi arviointi. 

Opetushallitus suosittelee, että oppisopimusta ja sen liitteenä olevaa henkilökohtaista opiskeluohjelmaa säi-

lytetään kymmenen vuoden ajan johtuen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain säädöksistä. 

Tutkintosuoritusten arvioinnit ja henkilökohtaistamista koskeva asiakirja laaditaan Jokilaaksojen koulutuskun-

tayhtymässä sähköisessä muodossa opiskelijatietohallintojärjestelmään WILMA -liittymän kautta. Arkistoita-

van kappaleen tulee olla paperimuodossa, josta löytyvät myös em. asiakirjojen hyväksymistä ja päivittämistä 

koskevat tiedot allekirjoituksineen ja päiväyksineen.  
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16.4. Salassa pidettävät asiakirjat  

Näyttötutkinnon järjestäjien on otettava huomioon, että osa näyttötutkintojen järjestämisessä syntyvästä ai-

neistosta on salassa pidettävää. Tällaisia asiakirjoja ovat mm. henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat, tut-

kinnon suorittajien henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallinen arviointi, arvioijien omat muistiinpanot ja 

mahdolliset arviointipöytäkirjat. Julkisuuslain (L 621/1999) 24 §:ssä on 32-kohtainen luettelo asiakirjojen sa-

lassapitoperusteista.  

Näyttötutkintotoimintaa näistä koskevat lähinnä seuraavat kohdat: 

17: asiakirjat, jotka sisältävät tietoja julkisyhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta 

20: asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta 

22: asiakirjat, jotka sisältävät tietoja pääsy- tai muusta kokeesta tai testistä 

29: asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta ja 

sen tuloksesta 

30: oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koskevat asiakirjat, oppilaan ja kokelaan koesuori-

tukset sekä sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilö-

kohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja 

31: asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta. 

Näyttötutkintojen järjestämiseen osallistuvien tulee tutustua huolellisesti julkisuuslaissa ja muussa lainsää-

dännössä mahdollisesti oleviin salassapitosäännöksiin 

JEDUn erityisopetuksen suunnitelman löydät täältä 

  

http://www.jedu.fi/documents/10157/670e1993-2efe-4059-bfaf-0a6c7bc95014
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17. Oppisopimuskoulutus  

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.  Se soveltuu sekä nuorille 

että aikuisille. Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan ja väliseen määräai-

kaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Oppisopimukseen liitetään hen-

kilökohtainen opiskeluohjelma, joka laaditaan Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden poh-

jalta. 

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja ammatillisena peruskoulutuksena. Li-

säksi se voi olla valmistavaa koulutusta näyttötutkintona suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin, am-

matti- tai erikoisammattitutkintoihin. Oppisopimuskoulutuksen voi suorittaa myös ei-tutkintotavoitteista lisä-

koulutusta. Yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppisopimuksella omassa yrityksessään. 

Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Maksutto-

man tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa sekä majoitus- ja matkakorvausta. Opinto-

sosiaalisia etuja ei myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa tai muita etuja teoriaopintojen aikana. 

Perustutkintoon johtava oppisopimuskoulutus kestää yhdestä kolmeen vuotta. Aiempi koulutus ja työkoke-

mus lyhentävät koulutusaikaa. 

Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa, jolla on käytettävissä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaati-

musten mukaisen koulutuksen järjestämiseen riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työväli-

neistö sekä ammattitaidoltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi koulut-

tajaksi 

Oppisopimuskoulutus perustuu työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Suurin osa oppimistavoitteista saavu-

tetaan käytännön työtehtävien yhteydessä, jossa koulutuksesta huolehtii opiskelijan vastuullinen työpaikka-

kouluttaja. Koulutusta voidaan järjestää myös oman työpaikan ulkopuolella. Työtehtävien on oltava monipuo-

lisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. 

Oppilaitoksessa järjestettävä tietopuolinen opetus rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-

man mukaan. Se on monimuoto-opiskelua, johon kuuluu erilaisia kehittämis- ja projektitöitä, lähiopiskelua, 

ohjattua etäopiskelua sekä etätehtäviä. Osa opetuksesta toteutetaan yhä useammin verkko-opetuksena. 

Opiskelijalla on oppisopimuksen ajaksi nimettävä vastuunalainen työpaikkakouluttaja. Tämä osallistuu opin-

tojen suunnitteluun opiskelijan, koulutuksen järjestäjän edustajan ja opettajan kanssa. Työpaikkakouluttaja 

perehdyttää opiskelijan työympäristöön ja työtehtäviin, ohjaa opiskelijaa ja vastaa oppimisen arvioinnista. 

Hän toimii työpaikan ja oppilaitoksen yhdyshenkilönä ja opiskelijan tukihenkilönä. 

Oppisopimuskoulutukseen voidaan sisällyttää ulkomailla suoritettava ammattiin valmentava koulutusjakso, 

johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssä oppimista, työharjoittelua tai muuta työtä. Koulutukseen voi kuu-

lua tietopuolista oppimista kohdemaan oppilaitoksessa tai esimerkiksi kotimaisen oppilaitoksen antamia etä-

tehtäviä. Ulkomainen koulutusjakso luetaan osaksi opiskelijan kotimaassa suorittamaa tutkintoa. 
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18. Opiskelun tukipalvelut  

18.1. Opinto-ohjaus  

Ammatillista koulutusta koskevien säädösten mukaan opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mu-

kaista opetusta ja opinto-ohjausta. Opinto-ohjaus on henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opintojen oh-

jausta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä koulutuksen nivelkohtiin ja siirtymisiin koulutusasteelta toiselle. 

Koulutuskuntayhtymässä tavoitteena on tutkinnon suorittajien opintojen keskeyttämisten vähentäminen. Eri-

tyisopetuksen mieltäminen luonnolliseksi osaksi koulutustarjontaa ja käytännön työtä edellyttää opinto-oh-

jauksen ja tukitoimien kehittämistä sekä oppimisvaikeuksien huomioon ottamista. 

Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään ja suunnitella opintonsa 

ja sitoutua opiskeluun, jolloin hänen on tiedettävä tutkintoon sisältyvät opinnot ja valinnaisuus. Opiskelijan 

tulee osata seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnittelulle. Hänen tulee 

osata hakea tukea mahdollisissa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa sekä työtä tai opiskelupaikkaa myös ul-

komailta. 

Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada riittävästi henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opintojen ohjausta 

opintojensa ohella. Ammattiopistojen tulee huolehtia erityisesti niiden opiskelijoiden ohjauksesta, joilla on 

opiskeluvaikeuksia (esimerkiksi lukihäiriö), poissaoloja koulutuksesta tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. 

Opiskelijoille on laadittava heidän valintojensa mukaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Hen-

kilökohtaisia opiskelusuunnitelmia tehtäessä on otettava erityisesti huomioon ne opiskelijat, joilla on perus-

opetuksen aikana tai ammatillisen koulutuksen alkaessa opiskeluun tai elämiseen liittyviä vaikeuksia. 

Koko henkilöstön tulee osallistua opiskelijoiden ohjaukseen, mutta päävastuu sen suunnittelusta on opinto-

ohjaajalla. Opinto-ohjauksen onnistumiseksi tulee tehdä oppilaitoksen sisäistä asiantuntijayhteistyötä, yhteis-

työtä opiskelijoiden ja heidän kotiensa kanssa. 

Opinto-ohjauksen tavoitteissa korostetaan opiskelijan aktiivisuutta opintojensa suunnittelijana ja sitoutumista 

opintoihin. Aktiivisuutta edellyttävät myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen, omien opinto-

jen kertymisen seuraaminen sekä tarvittaessa tuen hakeminen omien opintojen suunnitteluun tarvittaessa. 

Tavoitteena ohjauksessa ennen opintojen alkua on antaa tietoa ammatillisen oppilaitoksen opinnoista mah-

dollisille hakijoille. Hakijaryhmät tulevat suoraan peruskoulusta, lukiosta tai muista oppilaitoksista. Myös haki-

joiden vanhemmat tarvitsevat tietoa ammatillisista opinnoista. 

Opintojen alkaessa annettavan ohjauksen tavoitteena on perehdyttää uudet opiskelijat ammatillisiin opintoi-

hin ja opiskeluun, vahvistaa tai selkeyttää ammatillista suuntautumista, tukea opiskelijaa henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman laatimisessa ja ehkäistä alkuvaiheen keskeyttämistä. Opiskelijoille tulee luoda turvalli-

nen ja mahdollisimman viihtyisä ja terveellinen opiskeluympäristö. 

Opiskelun aikana annettavan ohjauksen tavoitteena on turvata opintojen sujuminen, tukea ja edistää henkilö-

kohtaista kehitystä ja vahvistaa ammatillista kasvua. Työssä oppimisen aikana opiskelija voi olla pitkähkön 

aikaa poissa oppilaitoksesta ja toisella paikkakunnallakin. Myös sinä aikana saattaa syntyä ohjaustarpeita, 

joihin opinto-ohjaussuunnitelmassa on varauduttava. 

Päättövaiheessa annettavan ohjauksen tehtävänä on varmistaa ammatillisen kasvun jatkuminen, antaa tie-

toa työmarkkinoista, työllisyystilanteesta ja erilaisista mahdollisuuksista työllistyä. Tämä edellyttää yleensä 

yhteistyötä esimerkiksi työvoimatoimiston, yritysten ja ammattijärjestöjen kanssa. Tietoa opiskelijat tarvitse-

vat myös jatko-opintoväylistä. 

Oppilaitos voi seurata opiskelijoiden sijoittumista työhön tai jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen. Siten voi-

daan osaltaan saada tietoa oppilaitoksen omaa arviointia ja toiminnan kehittämistä varten 
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Hyvän ohjauksen kriteerit löytyvät alla olevasta linkistä: 

http://www.oph.fi/download/158918_hyvan_ohjauksen_kriteerit.pdf 

18.2. Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittaminen 

Ammatillisen erityisopetuksen määräykset uudistuivat 1.8.2015 (L 630/1998, A 811/1998). Lainsäädännön 

mukaan erityisopetus on opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista 

pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä opiskelijoille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tai 

säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn 

vuoksi. 

Ammatillinen erityisopetus ja erityinen tuki ammatillisessa peruskoulutuksessa, valmentavassa koulutuk-

sessa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ovat oleellinen osa koulutuksen toteuttamista yhdenvertai-

sesti ja esteettömästi. 

Ammatillisessa erityisopetuksessa ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa saman pätevyyden 

kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ovat oikeutettuja riittäviin 

ohjaus- ja tukipalveluihin, jotta heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella tutkinnon / koulutuksen pe-

rusteiden mukaista osaamista. Koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen erityisopetuksen antamisesta, opiske-

lijaa ja alle 18-vuotiaan huoltajaa tai laillista edustajaa kuultuaan. Erityisopetuksesta päätettäessä voidaan 

tarvittaessa päättää myös ammattitaitovaatimuksien ja osaamistavoitteiden sekä osaamisen arvioinnin mu-

kauttamisesta opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien ja tavoitteiden mukaisesti. Ammatillisessa peruskou-

lutuksessa nämä asiat tulee kirjata HOJKSiin, mutta näyttötutkinnoissa ne kirjataan henkilökohtaistamista 

koskevaan asiakirjaan. 

Lisäksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille järjestettävän koulutuksen tavoitteena on yhteistyössä kuntou-

tuspalveluiden tuottajien kanssa edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta. Tutkintojen ja koulutusten tavoit-

teena on saada opiskelijat sijoittumaan työelämään ja/tai antaa valmiudet itsenäiseen elämään. 

Koulutusta ja tutkintoja voidaan järjestää erityisopetuksena 

ammatillisissa oppilaitoksissa samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa 

ammatillisissa oppilaitoksissa pienryhmäopetuksena osa-aikaisesti 

ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 

ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan saaneissa muissa oppilaitoksissa 

oppisopimuskoulutuksessa. 

Erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät voivat järjestää erityisopetusta 

tutkintoon johtavana ammatillisena peruskoulutuksena, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavana kou-

lutuksena (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavana koulutuksena (TELMA). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää, että koulutuksen järjestäjän erityisenä koulutustehtävänä on huo-

lehtia erityisopetuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen järjestämisestä. Tämä 

tehtävä on myönnetty kuudelle ammatilliselle erityisoppilaitokselle ja kuudelle rajatun erityisopetuksen tehtä-

vän saaneelle koulutuksen järjestäjälle. 

  

http://www.oph.fi/download/158918_hyvan_ohjauksen_kriteerit.pdf
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18.3. Ohjaus-, tuki- ja erityispalvelut 

Erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien kohdalla oppimisvaikeuksien ja muun erityisen tuen tarpeen 

tunnistaminen sekä tarvittavan tuen, ohjauksen ja erityisjärjestelyjen huomioon ottaminen valmistavan koulu-

tuksen aikana ovat oleellisia, jotta tutkinnon suorittaja voi valmistautua riittävän hyvin osoittamaan ammatti-

taitonsa näyttötutkinnossa. Tutkinnon suorittajan erilaiset vaikeudet, kuten luku- ja kirjoitusvaikeudet tai muut 

erityisen tuen tarpeet, jotka vaikeuttavat ammattitaidon osoittamista, tulee ottaa huomioon tutkinnon suoritta-

misen henkilökohtaistamisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon yksilölle soveltuvimpien näyt-

töympäristöjen ja toimintatapojen mahdollistaminen sekä sovitaan tarvittavista erityisjärjestelyistä mm. huo-

lehditaan tarvittavien apuvälineiden saatavuudesta sekä näyttöympäristön esteettömyydestä tutkinnon suo-

rittajien yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Mahdolliset erityisjärjestelyt eivät saa vaikuttaa tutkintosuoritus-

ten arviointiin. Tutkintosuoritusten arviointia ei henkilökohtaisteta. Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin koh-

teet ja kriteerit ovat kaikille tutkinnon suorittajille samat.  

JEDUn opinto-ohjauksen suunnitelman löydät täältä 

 

https://www.jedu.fi/documents/10157/b414c79e-083f-408b-aa31-4cf2ab231a60

