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1. Perustiedot  
1.1 Koulutuksen järjestäjä 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  
PL 72 
85501 NIVALA 
www.jedu.fi 
Y-tunnus 0210010-1 

 

1.2 Koulutuksen nimi  
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA (OPH-2762-2017) 

 

1.3 Yhteystiedot  
Koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilö:  

Vararehtori Sirpa Korhonen, sirpa.korhonen@jedu.fi  
 

Toimipisteiden yhteyshenkilöt:    

Koulutusjohtaja Riikka-Kaisa Nuolioja, Haapavesi. riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi 
Koulutuspäällikkö Tomi Huovari, Nivala. tomi.huovari@jedu.fi 
Koulutusjohtaja Esa Siirilä, Kalajoki. esa.siirila@jedu.fi 
Koulutusjohtaja Marko Parhiala, Siikalatva. marko.parhiala@jedu.fi 
vt. Koulutusjohtaja Timo Seppälä, Haapajärvi. timo.seppala@jedu.fi 
Koulutusjohtaja Päivi Heinonen, Ylivieska. paivi.heinonen@jedu.fi  
Koulutusjohtaja Arto Huuskonen, Vankilaopetus. arto.huuskonen@jedu.fi  
Koulutuspäällikkö Ritva Joki-Kolehmainen, Oulainen. ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi 
 

2. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 

Osaamisen tunnistamisessa Koululutuskeskus JEDUssa noudatetaan aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistamisessa ja tunnustamisessa L531/2017, §47 mukaisia menettelyjä. Tunnistamisessa käytetään 
opiskelijan opiskelijaksi hakeutumisen yhteydessä toimittamia asiakirjoja, alkukartoituksia, muita selvityksiä 
ja haastatteluja. Opintojen alkuvaiheessa käydään keskustelu, jossa vastuuopettaja tiedottaa 
menettelytavat osaamisen tunnistamisessa ja selvittää opiskelijan mahdollisesti aiemmin hankittua 
osaamista. Osaamisen tunnistamisesta aloitteen voi tehdä opiskelija, opinto-ohjaaja, opettaja tai 
vastuuopettaja. Osaamista voidaan tunnistaa ennen opintojen aloittamista tai opintojen aikana (esim. 
vapaa-aikana, töissä tai muissa opinnoissa hankittu osaaminen). Hakemuksen osaamisen tunnistamisesta 
vastuuopettaja kirjaa opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisenkehittämissuunnitelmaan, HOKSiin.  

Osaamisen tunnistaminen otetaan huomioon opiskelijan HOKSissa opintojen yksilöllisessä suunnittelussa ja 
opintojen valinnoissa. Koulutus toteutetaan opiskelijalähtöisesti henkilökohtaisten tarpeiden ja 
kiinnostuksen mukaisesti. Koulutuksen kaikki osat ovat valinnaisia ja niiden laajuus vaihtelee HOKSin 
mukaisesti.  

http://www.jedu.fi/
mailto:sirpa.korhonen@jedu.fi
mailto:riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi
mailto:tomi.huovari@jedu.fi
mailto:esa.siirila@jedu.fi
mailto:p%C3%A4ivi.heinonen@jedu.fi
mailto:arto.huuskonen@jedu.fi
mailto:ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi
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Opiskelija voi sisällyttää koulutukseensa valinnaisia koulutuksen osia. Valinnaiset koulutuksen osat tukevat 
opiskelijan ammatillista kasvua, hyvinvointia tai kuntoutumista, joten ne voivat sisältää työelämään 
valmentautumista, harrastuksia tai muita opintoja, jotka tukevat koulutuksen tavoitteita ja opiskelijan 
jatkosuunnitelmia. Valinnaiset koulutuksen osat voivat olla myös opiskelijan kiinnostuksen ja tarpeiden 
mukaan ammatillisen perustutkinnon ammatillisia osia, yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-
opintojen osia, jos opiskelijalla on valmiuksia ja edellytyksiä saavuttaa niiden ammattitaitovaatimuksia tai 
osaamistavoitteita. Valinnaiset koulutuksen osat nimetään ja niille määritellään osaamispisteet, 
osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi. Valinnaisten ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osien, 
yhteisten osien osa-alueiden osaamisen tunnistaminen toteutetaan tutkintojen perusteiden mukaisesti. 
Koulutuksen järjestäjän määrittämien tutkinnon osien tai lukio-opintojen osaamisen tunnistaminen 
kartoitetaan alkuhaastattelun yhteydessä. Osaamisen tunnistamisesta vastaa vastuuopettaja.  

 

2.1 Osaamisen tunnustaminen  
 

Osaamisen tunnustaminen ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa poikkeaa 
tutkintotavoitteisesta koulutuksesta. Koulutuskeskus JEDU mahdollistaa opiskelijalle yksilöllisen 
opintopolun valintojen mukaisesti ja sujuvoittaa siirtymistä tutkintotavoitteiseen ammatilliseen 
koulutukseen. Koulutuksessa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. HOKSiin 
kirjataan alkukartoitukset, henkilökohtaiset osaamisen kehittämistarpeet, tavoitteet ja kiinnostuksen 
mukaiset valinnat. Alkukartoituksessa tunnistetaan ja tunnustetaan aikaisemmin hankittu osaaminen, joka 
vastaa koulutuksen osaamistavoitteita. Nämä vahvuudet ja osaaminen kirjataan HOKSiin ja otetaan 
huomioon yksilöllisen opintopolun suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelijakohtaisesti osaamisen 
tunnustamisesta koulutuksessa vastaa vastuuopettaja, joka kirjaa aiemmin hankitun osaamisen Wilmaan 
opinnot välilehdelle ensikertaisen hyväksynnän yhteydessä ottaen huomioon opiskelijan tarpeet ja 
kiinnostuksen kohteet.  Tilanteissa, joissa opiskelija vaihtaa koulutuksen osalta koulutuksen järjestäjää 
tunnustetaan HOKSissa aikaisemmat valmentavan koulutuksen suoritukset. Vastuuopettaja kirjaa 
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen opiskelijan HOKSiin. Osaamisen tunnistamisen jälkeen 
tunnustetaan se osaaminen, joka vastaa opiskelijan tavoitteena olevan koulutuksen osaamistavoitteita. 

 

2.2 Tietojen siirto kansalliseen opintosuoritus- ja tutkintorekisteriin (Koski)  
 
Osaamisen tunnustamiset siirtyvät kansalliseen opintohallintojärjestelmään (Koski). Virheelliset tiedot eivät 
siirry, joten on tärkeää, että tunnustamisia kirjattaessa kaikki tiedot on kirjattu oikein. Osa siirrettävistä 
tiedoista siirtyy automaattisesti opiskelijarekisteristä. Vastuuopettajalla tai opinto-ohjaajalla tehtävänä on 
kirjaa aiemmin suoritetusta koulutuksen osasta seuraavat asiat: suoritus päivämäärä, arvosana: laajuus ja 
nimi, tunnustamisen tyyppi ja koulutus.    
 
Opiskelijan vastuuopettaja tallentaa yllä esitetyt tiedot opiskelijahallintojärjestelmä Primukseen www- 
käyttöliittymä Wilman Opinnot -lomakkeen avulla. Kosken vaatimien tietojen oikeellisuuden 
varmistamisessa käytetään lomakkeelle tehtyjä tarkistussääntöjä sekä automatisoituja tarkistuksia. 
Tarkistuksista vastaavat opiskelijapalvelut, vastuuopettaja ja koulutusjohtaja/koulutuspäällikkö. 
Opiskelijahallintojärjestelmästä tieto on käytettävissä henkilöillä, joilla on järjestelmään 
käyttöoikeusryhmän mukaiset henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän muutos- ja katselutiedot 
tallentuvat lokitiedostoihin. Opiskelija näkee omat arviointitietonsa kirjautumalla henkilökohtaisilla 
käyttäjätunnuksilla Wilman käyttöliittymän kautta. 
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Tiedonsiirto opiskelijahallintojärjestelmä Primuksesta Koskeen on automaattinen. Siirto suoritetaan 
vuorokauden kuluessa arviointitietojen muuttumisen jälkeen. Opiskelijan valmistumisen tai eroamisen 
jälkeen opiskelijahallintopalvelut suorittavat tietojen tarkistamisen Koski- palvelun ja 
opiskelijahallintojärjestelmän välillä. Opintotosuoritus- ja tutkintotietojen siirto kansalliseen Koski – 
palveluun tapahtuu opiskelijahallintojärjestelmästä automaattisen tiedonsiirron avulla kerran 
vuorokaudessa. Opiskelijahallintojärjestelmään kirjatut suorituksen näkyvät Koski -palvelussa vuorokauden 
viiveellä kirjaamisesta. 

 

3. Osaamisen osoittamisen suunnittelu  

                                              
3.1 Osaamisen osoittaminen  
Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa, miten, 
missä ja milloin opiskelija osoittaa koulutuksen perusteissa edellytetyn osaamisen. Osaamisen osoittaminen 
suunnitellaan yksilöllisesti koulutuksen osittain. Valmentavan koulutuksen osat ovat, OPH:  

•Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 
osaamispistettä 
•Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osaamispistettä 
•Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0-20 osaamispistettä 
•Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osaamispistettä 
 
Lisäksi opiskelija voi valita ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet 0-15 osaamispistettä sekä muut 
valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osaamispistettä. Opiskelijakohtaisesti koulutuksen osista voidaan laatia 
pienempiä kokonaisuuksia koulutuksen osan osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien pohjalta. Muut 
valinnaiset koulutuksen osat voivat olla esim. kädentaitoja, hyvinvointitaitoja, hygieniaosaamista, taide- ja 
kulttuuriosaamista.  
 
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 
osaamispistettä. Koulutuksen osan osaamistavoitteet ovat: opiskelijan itsetuntemus oppimisen tukena, 
koulutuksen ja ammattien tuntemus, opiskeluvalmiudet sekä työelämään, ammatteihin ja työpaikalla 
järjestettävään koulutukseen perehtyminen ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja 
jatkosuunnitelmat. Koulutuksen osassa on viisi osaamistavoitetta, joiden osalta voidaan laatia laajuudelta, 
osaamisen hankkimisen tavoilta sekä ajoituksen osalta yksilölliset kokonaisuudet.  Osaamistavoitteiden 
laajuus määritellään yksilöllisesti osana henkilökohtaistamista.  

 

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osaamispistettä  
Koulutuksen osa on valinnainen, joka koostuu kolmesta osa-alueesta. Osa-alueet ovat: viestintä- ja 
vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunnassa ja kansalaisena 
toimiminen. Opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen suunnitelmassa täsmennetään yksilölliset 
osaamistavoitteet ja osaamisen hankkimisen tavat sekä ajoitus. Osa-alueille määritellään 
osaamispistelaajuus osana HOKS suunnittelua. Kaikki koulutuksen osaan kuuluvat osa-alueet eivät 
välttämättä sisälly opiskelijan henkilökohtaiseen suunnitelmaan. 
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Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0-20 osaamispistettä                          
Koulutuksen osa on valinnainen ja sen laajuus on 0 -20 osaamispistettä (osp). Opiskelijan 
henkilökohtaisessa osaamisen suunnitelmassa täsmennetään yksilölliset osaamistavoitteet ja osaamisen 
hankkimisen tavat sekä ajoitus. Osa-alueelle määritellään osaamispistelaajuus osana HOKS suunnittelua.  

 
Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osaamispistettä 
Koulutuksen osa on valinnainen ja sen laajuus on 0 -20 osaamispistettä (osp). Opiskelijan 
henkilökohtaisessa osaamisen suunnitelmassa täsmennetään yksilölliset osaamistavoitteet ja osaamisen 
hankkimisen tavat sekä ajoitus. Osa-alueelle määritellään osaamispistelaajuus osana HOKS suunnittelua.  

Ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet 0-15 osaamispistettä 
Opiskelija voi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti suorittaa ammatillisen perustutkinnon 
tutkinnon osia, niiden yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai ammattitutkinnon tutkinnon osia, jos opiskelijalla on 
siihen valmiuksia ja hänellä on edellytyksiä saavuttaa niiden ammattitaitovaatimuksia (ammatilliset tutkinnon osat) tai 
osaamistavoitteita (yhteiset tutkinnon osat). Suoritetut tutkinnon osat/osa-alueet arvioidaan siten, kuin niitä 
koskevissa ammatillisten tutkintojen perusteissa määrätään. Opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen 
suunnitelmassa täsmennetään yksilölliset osaamistavoitteet ja osaamisen hankkimisen tavat sekä ajoitus. 
Osa-alueelle määritellään osaamispistelaajuus osana HOKS suunnittelua.  

Muut valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osaamispistettä. 

Muiden valinnaisten koulutuksen osien avulla opiskelija voi vahvistaa urasuunnittelutaitoja ja saada lisävalmiuksia 
tuleviin ammatillisiin opintoihin oman suuntautumisensa mukaan. Opiskelija voi henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman mukaisesti suorittaa muita valinnaisia koulutuksen osia omien yksilöllisten tarpeiden, 
kiinnostuksen ja valmiuksien mukaan koulutuksen järjestäjän paikallisesta tarjonnasta ja/tai muusta (alueellisesta) 
tarjonnasta. Muut valinnaiset koulutuksen osat voivat koostua yhdestä tai useammasta osasta. 

 

Valinnaiset koulutuksen osat voivat olla myös opiskelijan kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan ammatillisen 
perustutkinnon ammatillisia osia, yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintojen osia, jos 
opiskelijalla on valmiuksia ja edellytyksiä saavuttaa niiden ammattitaitovaatimuksia (ammatilliset tutkinnon 
osat) tai osaamistavoitteita (yhteiset tutkinnon osat).    

 
Osaamisen osoittamisen suunnitelma kirjataan HOKSiin, jota tarpeen mukaan tarkistetaan. Valman osien 1-
4 osaamisen osoittaminen suunnitellaan (muu osaamisen osoittaminen HOKSissa) ja arvioidaan 
koulutuksen osittain valmentavien koulutusten osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti. 
Koulutuskeskus JEDUssa vastuuopettaja kirjaa osaamisen osoittamisen yksilöllisesti opiskelijan kanssa 
koulutuksen osittain HOKSiin opintojen alussa ja sitä päivitetään opintojen edetessä. Suunnitelman 
laadinnassa tehdään tilanteen mukaisesti yhteistyötä työpaikan edustajien kanssa työpaikalla 
järjestettävään koulutukseen valmentautumisesta. Alle 18 -vuotiaan opiskelijan suunnitelma laaditaan 
yhteistyössä vastuuopettajan, opiskelijan ja huoltajan kanssa (mm. palaverit, WILMA). HOKS allekirjoitetaan 
ensimmäisen hyväksynnän yhteydessä 

Ammatillisen tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen osaaminen osoitetaan ja arvioidaan 
Koulutuskeskus JEDUn tutkintokohtaisen koulutuksen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman 
mukaisesti.  
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3.2 Osaamisen arvioijan valinta ja nimeäminen  
 

Valmentavien koulutusten osien 1-4 arvioinnista päättää vastuuopettaja tai erityisestä syystä muu 
Koulutuskeskus JEDUn nimeämä edustaja. Osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät 
Koulutuskeskus JEDUn nimeämät vastuuopettajat.  Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista 
päättää myös muu Koulutuskeskus JEDUn nimeämä opettajaa tai muu edustaja.  

Koulutuskeskus JEDUssa osaamisen arvioijilla on oltava seuraavat yleiset vaatimukset ja pätevyys: arvioijan 
ja arvioinnista päättävän opettajan tulee olla virkasuhteessa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään sekä 
opettajalla tulee olla Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta 986/1998 luvun 5 mukainen 13 e 
§ ammatillisen koulutuksen opettajan pätevyys. Määräaikaisessa tuntiopettajan virassa oleva opettaja, jolta 
puuttuu asetuksessa säädetty pätevyys, voi toimia osaamisen arvioijana vain siinä tapauksessa, että JEDUn 
palveluksessa ei ole toista pätevyysvaatimukset täyttävää opettajaa. Jos pätevyysvaatimukset täyttävä 
opettaja-arvioijan pääasiallinen toimintapiste sijaitsee toisella paikkakunnalla, voi opettaja-arvioijana 
toisella paikkakunnalla toimia myös tuntiopettaja, jolta puuttuu asetuksen mukainen pätevyys. 

 
HOKSin mukaisesti toteuttavien ammatillisen tutkinnon osien tai osa-alueiden (0-15 osp) tai muiden 
valinnaisten koulutuksen osien (0-5 osp) osalta toimitaan tutkinnon perusteiden mukaisen arvioinnin 
osaamissuunnitelman mukaisesti.  Ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opettaja-arvioijana toimii 
tutkinnon osan opetuksesta ja ohjauksesta vastaava opettaja tai työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta 
vastaava opettaja. Opettajan vastuulla olevat tutkinnon osat tai tutkinnon osa-alueet on määritelty 
hallinnollisen vararehtorin vahvistamassa vuosityöaikasuunnitelmassa ja sen liitteissä. Työelämän arvioijan 
nimeää ohjaava opettaja näytön suunnittelun yhteydessä. Opettajan on varmistettava, että työelämän 
edustajalla on riittävä arviointiosaaminen ja tarvittaessa perehdytettävä hänet arviointiin sekä arvioitavien 
ammattitaitovaatimusten arviointikriteereihin.  

 
Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamisen arvioinnin toteuttaa ja arvioinnista päättää 
opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Silloin kun yhteinen tutkinnon osa tai 
sen osa-alue toteutetaan ja arvioidaan ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä, osaamisen arvioinnissa 
voidaan kuulla työelämän edustajaa. 

Arvioijilla tulee olla riittävä ammattitaito ja osaaminen suoritettavaan tutkintoon ja erityisesti arvioitavaan 
tutkinnon osaan, yhteisen tutkinnon osan osa-alueeseen sekä riittävä perehtyneisyys arviointiin ja 
suoritettavan tutkinnon perusteisiin.  

 
Erityisistä syistä arvioijana voi toimia myös edellä mainittujen arvioijien lisäksi joku muu arvioija. Erityisiä 
syitä ovat: 

- Jos virkasuhteista opettaja-arvioijaa ei ole käytettävissä, voi opettaja-arvioijana toimia myös muu 
JEDUn työsopimussuhteisessa oleva henkilö, jolla on arvioitavan alan am-matillinen pätevyys (alan 
erikoisammattitutkinto tai korkeakoulututkinto). Arviointi-päätöstä tehdessään hän kuitenkin 
käyttää julkista valtaa ja on samalla tavalla virkavastuussa, kuin virkasuhteinen opettaja-arvioija. 

- Jos oppilaitoksessa järjestettävässä näytössä ei luonnollisesti ole työelämän edustajaa arvioijana 
käytettävissä, koulutuksen järjestäjä nimeää kaksi opettajaa, tai opettajan ja muun koulutuksen 
järjestäjän edustajan arvioijiksi.  
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Arvioijien esteellisyys pitää huomioida koulutuksen osan, yhteisen tutkinnon osan/osa-alueen sekä 
tutkinnon osan näytön suunnitellun yhteydessä, kun sovitaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja 
näytöstä. Esteellisyys on selvitettävä kaikille osapuolille selkeästi. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan, 
mitä hallintolain 27–29 §:ssä säädetään: Arvioija ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä 
käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Arvioija ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestä (esim. asianosainen 
on hänen läheisensä tai jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu 
jne.). Esteellisyysperusteet on lueteltu kokonaisuudessaan 28 §:ssä. Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei 
saa hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla.  

 
Esteellisyysasian tullessa tietoon järjestetään tilalle toinen arvioija. Jos toista arvioijaa ei ole, niin toisena 
arvioijana voi toimia koulutuksen järjestäjän nimeä henkilö tai toisesta työpaikasta työnantajan nimeämä 
työntekijäarvioija. Myös opetusalan arvioija voi olla esteellinen ja silloin koulutuksen järjestäjä järjestää tilalle 
toisen arvioijan. 
 

3.3 Osaamisen osoittamisen henkilökohtaistaminen  
 

Koulutuskeskus JEDUn nimeämä edustaja ja opiskelija suunnittelevat osaamisen osoittamisen 
henkilökohtaistamisessa ne yksilölliset, opiskelijalle parhaiten soveltuvat järjestelyt, joiden mukaisesti 
opiskelija osoittaa osaamisensa koulutuksen perusteiden mukaisesti. Ammatilliseen koulutukseen 
valmentavassa koulutuksessa koulutuksen järjestäjän edustaja henkilökohtaistamisprosessissa on 
vastuuopettaja.  Työpaikan edustaja osallistuu osaamisen osoittamisen henkilökohtaistamiseen, mikäli 
osaamista osoitetaan työpaikalla. Osaamisen osoittamisen henkilökohtaistamisessa suunnitellaan mm 
seuraavia asioita: osaamisen osoittamisen sisältö, ajankohta, osaamisen osoittamisympäristö, arvioijat sekä 
ohjaus, tuki ja erityinen tuki osaamisen osoittamisen aikana. Osaamisen osoittamisen 
henkilökohtaistamisessa vastuuopettajan kanssa laaditaan suunnitelma HOKSiin koulutuksen osan 
osaamistavoitteiden mukaisesti. HOKSiin kirjattu suunnitelma sisältää tiedot sisällöstä, aikataulusta, 
ympäristöstä sekä ohjauksesta ja tuesta.  

Koulutuskeskus JEDUssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan yhdessä 
vastuuopettajan ja opiskelijan kanssa. Lisäksi suunnitelman laadintaan osallistuu alle 18 -vuotiaan 
opiskelijan huoltaja (mm. palaverit, WILMA). Vastuuopettaja kirjaa suunnitelman HOKSiin. HOKSiin 
kirjataan opiskelijan tarvitsema ohjaus, tuki, erityinen tuki tai vaativa erityinen tuki.  

 

3.4 Ohjaus, tuki ja erityinen tuki 
 

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa Koulutuskeskus JEDUssa opiskelijalla on 
mahdollisuus saada yksilöllistä ja henkilökohtaista tukea ja ohjausta koulutuksen osaamistavoitteiden 
saavuttamiseen. Tuki- ja ohjauspalveluja ovat esim. opinto-ohjaajan ohjaus, kuraattori- ja 
terveydenhoitajan ja psykologin palvelut koulutuksen perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti. Ohjaus 
ja tuki kirjataan HOKSiin. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus muuhun tukeen, jota järjestää esim. 
opiskelijan kotikunta tai muu organisaatio.  

Opiskelijalla on mahdollisuus saada erityistä tukea HOKSin erityisen tuen suunnitelman mukaisesti. Erityistä 
tukea tarvitsevien opiskelijoiden henkilökohtaistamisessa on mukana vastuuopettajan lisäksi 
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erityisopettaja. Opiskelijalla voi olla tuen tarvetta opiskelussa, oppimisessa tai opetusjärjestelyissä. 
Opiskelijan on mahdollista saada esim. yksilöllistä lisäopetusta ja ohjausta, pienryhmäopetusta, erilaista 
opetusmateriaalia ja -menetelmiä osaamisen osoittamisen aikana. Erityisen tuen tarpeet kirjataan erityisen 
tuen suunnitelmaan HOKSissa.  

Ohjaus kuuluu jokaiselle Koulutuskeskus JEDUssa työskentelevälle. Yksilöllisissä opintopoluissa on 
huomioitava opiskelijan erilaiset tarpeet ja jokaisella JEDUssa opiskelevalla pitää olla yhdenvertainen 
mahdollisuus ohjaukseen. Opinto-ohjauksen tavoite on, että opiskelija saa riittävästi ja oikea-aikaisesti 
tarvitsemaansa ohjausta.  

Ohjauksen ja tuen muotoja ovat mm. henkilökohtainen ohjaus, verkko- ja pienryhmäohjaus, 
luokkamuotoinen ohjaus, tukiopetus ja pajaopinnot.  Vastuuopettaja, opinto-ohjaaja tai ohjaaja kirjaavat 
tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet sekä niiden toteutuksen opiskelijan ohjauksen ja tuen suunnitelmiin (HOKS 
käsikirja s. 14). Tuki- ja ohjauspalveluja ovat opinto-ohjaus, kuraattori- ja terveydenhoitajapalvelut. 

Nivelvaiheen tiedot tulevat opinto-ohjaajalle. Opinto-ohjaaja käy tiedot läpi yhdessä opiskelijan, 
vastuuopettajan, erityisopettajan ja kuraattorin kanssa. Tarvittaessa paikalla ovat terveydenhoitaja ja/tai 
ala-ikäisen opiskelijan huoltaja.   

Erityisen tuen tarvetta arvioidaan opintojen alussa. Arvioinnin tukena käytetään esimerkiksi luki-seulaa ja 
muita kartoitusmenetelmiä, joilla pyritään selvittämään mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, 
oppimisvalmiuksia ja matemaattisia valmiuksia. Opiskelija arvioi yhdessä vastuu- ja erityisopettajan tai 
opinto-ohjaajan kanssa millä erityisen tuen keinoilla opiskelijan opintoja voidaan tukea.  

Erityisopettaja ja vastuuopettaja tekevät HOKSiin erityisen tuen suunnitelman opiskelijalle yhdessä 
opiskelijan kanssa, alle 18 –vuotiaan opiskelijan kohdalla yhdessä opiskelijan ja huoltajan kanssa. 
Koulutusjohtaja/-päällikkö hyväksyy erityisen tuen suunnitelman ja vastuuopettaja kirjaa toimenpiteet 
HOKSiin. (HOKS käsikirja s. 17). 

Erityisen tuen osalta yhteistyötahoja ovat mm. kuntien järjestämät sosiaaliset verkostot, kuraattori, 
psykologi, Jelppi-verkko ja etsivä nuorisotyö, työpajatoiminnat, Ohjaamo ja Virtaamo, TE-toimisto, KELA ja 
A-Klinikka. 

Osaamisen osoittamisen aikana annettava erityinen tuki mm. pedagoginen tuki kirjataan HOKS-lomakkeen 
kohtaan 8. Pedagogisen tuen muotoja voivat olla esim. lisäopetus ja –ohjaus, yksilöllinen materiaali, 
kuvallisen materiaali, opiskeltava sisältö, selkokielinen materiaali, yksilöllinen kirjallinen tai suullinen 
tehtäväksi anto, pienemmät tai ositetut tehtävät.  

 

3.5 Yhteistyö opiskelijan, työelämän ja muiden tahojen kanssa  
 

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa osaamisen osoittaminen suunnitellaan 
yksilöllisesti koulutuksen osittain. Koulutuksessa toteutetaan laaja-alaista ja jatkuvaa yhteistyötä kotien, 
työelämän, Etsivän nuorisotyön, työpajojen, perusopetuksen, sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä muiden 
yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa. Koulutuskeskus JEDU tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden 
perusopetuksen arvosanojen korottamiseen, ammatillisten tutkinnon osien suorittamiseen, työpaikalla 
järjestettävään koulutukseen valmentautumiseen, osallistumiseen työpajatoimintaan tai muuhun 
toimintaan, joka tukee opiskelijan osaamistavoitteiden saavuttamista.  

Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua opiskelijan 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen. Työpaikan edustajaan 
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ollaan yhteydessä työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelun yhteydessä. Mikäli työpaikalla 
järjestettävään koulutukseen valmentautuminen on mahdollista, opiskelija (tarvittaessa alaikäisen 
huoltaja), opettaja ja työpaikan edustaja tekevät koulutus- tai oppisopimuksen työpaikalla tapahtuvasta 
oppimisesta ja päivittävät HOKSiin tiedot työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta. 

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen sisältyy ammatilliseen koulutukseen 
valmentavaan koulutukseen. Koulutussopimukseen perustuvaan koulutukseen valmentautuvat opiskelijat 
voivat suorittaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti koulutuksen osien vaihtoehdoista itselleen 
sopivat. Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuvalla opiskelijalla on mahdollisuus missä 
vaiheessa tahansa valmentavaa koulutusta siirtyä oppisopimuskoulutukseen tai koulutussopimukseen 
perustuvaan tutkintotavoitteiseen koulutukseen, kun hän löytää sopivan työpaikan. 

Vankilaopetuksena järjestettävässä valmentavassa koulutuksessa huomioidaan lisäksi (L 531/17 §71) 
edellyttämä yhteistoiminta Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Vankilan työtoimintojen yhteydessä 
järjestettävästä osaamisen hankkimisesta sovitaan kirjallisesti koulutuksen järjestäjän kanssa. 
Koulutussopimuksen laadintaan ja henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman laadintaan 
osallistuu tällöin myös Rikosseuraamuslaitoksen virkamies, joka useimmiten on työtoiminnasta vastaava 
työnjohtaja. Kyseinen virkamies nimetään myös opiskelijan työpaikkaohjaajaksi. Lisäksi yhteistoiminnassa 
voi olla mukana vankiloiden muuta ohjaushenkilöstöä.  

 

3.6 Palaute osaamisen kehittymisestä 
  
Koulutuskeskus JEDussa vastuuopettaja tai muu nimetty edustaja antaa opiskelijalle palautetta osaamisen 
kehittymisestä. Palautteessa arvioidaan opiskelijan osaamista osaamisen hankkimisen aikana ja osaamisen 
osoittamisen jälkeen sekä verrataan osaamista HOKSissa asetettuihin opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. 
Palautteessa esille tulee opiskelijan vahvuudet ja valmiudet HOKSin mukaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. Annettu palaute voi vaikuttaa osaamisen osoittamisen aikatauluun ja sisältöön. 
Muutokset ajoituksessa ja sisällöissä kirjataan HOKSiin. Opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioidaan 
säännöllisesti opiskelun aikana ja siitä annetaan palautetta opiskelijalle, jotta opiskelija tietää, mitä hänen 
tulee vielä oppia saavuttaakseen koulutuksen perusteissa määrätyt osaamistavoitteet.  

Opiskelija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä vastuuopettajaltaan opintojensa aikana säännöllisesti 
sekä työelämän edustajalta työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumisen aikana. Työpaikalla 
järjestettävän koulutuksen aikana palautetta antaa vastuullinen työpaikkaohjaaja. Opiskelijalle annettavalla 
palautteella opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin.  

 

4. Osaamisen arvioinnin toteutus ja arvioinnista päättäminen  
 

4.1 Osaamisen arvioijan perehdyttäminen  
 

Koulutuskeskus JEDU on mahdollistanut opetus- ja ohjaushenkilöstölle osaamisen arviointiin perehtymisen 
uusien koulutuksen perusteiden mukaisesti. Koulutukset osaamisen arviointiin ja henkilökohtaistamiseen 
on toteuttanut Koulutuskeskus JEDU yhteistyössä JAMKin kanssa. Koulutuskeskus JEDU on laatinut ohjeet 
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vastuuopettajan tehtävistä, HOKS-käsikirjasta ja arvioinnista sekä osaamisen tunnistamisesta ja 
tunnustamisesti, jotka ovat Koulutuskeskus JEDUn Intrassa. Ammatilliseen koulutukseen valmentavan 
koulutuksen vastuuopettajat ja muut opettajat ovat perehtyneet ko. ohjeisiin sekä osallistuneet 
koulutuksiin. Arviointiosaamista ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella ja toiminnan kehittämisellä.  

Opettajan on perehdyttävä koulutuksen osan osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Yleisistä 
arvioinnin periaatteista järjestetään yhteisiä koulutustilaisuuksia Koulutuskeskus JEDUssa vähintään kerran 
vuodessa. Lisäksi asioita käsitellään koulutusalakohtaisissa työpajoissa, joiden koolle kutsumisesta 
vastaavat koulutusjohtajat- ja päälliköt. 

 

4.2 Osaamisen arviointi  
 

Koulutuskeskus JEDUssa valmentavassa koulutuksissa olevan opiskelijan osaamista arvioidaan muun 
osaamisen osoittamisen yhteydessä, kuten työpaikalla järjestettävän koulutuksen valmentautumisen 
yhteydessä. Osaamisen arviointi toteutetaan koulutuksen osien osaamistavoitteiden mukaisesti: 
ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 
opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen. Osaaminen 
arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Osaamisen arvioinnissa osaamista osoittavia tehtäviä, tuotoksia ja 
muuta aineistoa kootaan koko koulutuksen osan suorittamisen aikana. Opiskelijan saavuttamaa osaamista 
arvioidaan koulutuksen osaamistavoitteiden mukaisesti. Aineistot ja tuotokset: oppimispäiväkirjat, 
kirjallisen tehtävät, digitaaliset tehtävät ja haastattelut. Työelämän edustajien kuuleminen on mahdollista 
työelämään valmentautumisen osalta.  

 

4.3 Osaamisen arvioinnin dokumentointi  
 

Koulutuksen osan osaamisen arvioinnin suorittaa Koulutuskeskus JEDUn nimeämä osaamisen arvioija. 
Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa koulutuksen osien arvioinnin suorittaa 
vastuuopettaja tai muu nimetty opettaja. Koulutuksen osien osa-alueet dokumentoidaan osa-alueittain ja 
kirjataan Wilmaan. Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla hyväksytty -merkinnän 
lisäksi, joka dokumentoidaan ja kirjataan Wilmaan arvioinnin lisätietoja –kenttään. Tilanteissa, joissa 
opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon osia tai osa-alueita toimitaan tutkinnon osaamisen 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Ammatilliset tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet 
arvioi niihin nimetty opettaja. Osaamisen arviointi dokumentoidaan arviointipäätöslomakkeella, jonka 
mukaisesti päätös kirjataan WILMAan. Arviointipäätös dokumentoidaan osaamisen osoittamisen ja 
arviointikeskustelun jälkeen. Vastuuopettaja tai muu tehtävään nimetty opettaja varmentaa 
dokumentoinnin allekirjoittamalla arviointipäätöslomakkeen. Opiskelijaa tiedotetaan arviointipäätöksestä 
arviointikeskustelussa ja Wilman tiedotteella.  

 

4.4 Opiskelijan itsearviointi 
 

Opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan itsearviointiin. Itsearviointitaidot ovat osa ammatillista osaamista. 
Itsearviointitaitojen kehittämiseksi opiskelijalle annetaan mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin.  
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Opiskelijalla on mahdollisuus arvioida kehittymistä, omaa osaamista ja osaamistavoitteiden saavuttamista. 
Tämä arviointi ei vaikuta osaamisen arviointiin ja siitä annettavaan arvosanaan. Mahdollisuus itsearviointiin 
kehittää työelämätaitoja ja henkilökohtaisia oman osaamisen arviointitaitoja. Itsearviointia toteutetaan 
haastatteluin, lomakkeiden ja Its learning tehtävillä. Itsearviointi toteutuu jatkuvasti ja säännöllisesti koko 
koulutuksen ajan: oppimispäiväkirjat, erilaiset kyselyt ja testit sekä niiden itsearviointi, henkilökohtaiset 
keskustelut vastuuopettajan kanssa sekä ryhmäkeskustelut.   

 

4.5 Arvioinnista päättäminen  
 

Osaamisen arvioinnin perusteella vastuuopettaja antaa valmentavan koulutuksen osan arvosanan 
osaamisen arviointiasteikon mukaisesti. Vastuuopettaja päättää arvioinnista koulutuksen osittain. 
Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua arviointikeskusteluun. Osaamisen osoittamisen aikana opiskelijan 
osaamista arvioidaan koulutuksen osan osaamistavoitteiden mukaisesti. Arviointikeskustelussa 
tarkastellaan HOKSin mukaisesti tavoitteet, sisällöt ja osaaminen. Arvosana muodostuu osoitetusta 
osaamisesta (dokumentit, tehtävät, kokeet, erilaiset muut aineistot sekä suullisesti esille tullut osaaminen. 
Arvioinnista päättää arvioija arviointikeskustelun jälkeen. Arviointia voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella 
arvioinnilla hyväksytty -merkinnän lisäksi. Sanallisessa arvioinnissa kirjataan opiskelijan osaaminen koulutuksen 
osa-alueittain ja osaamistavoitteittain.  

Työelämän edustajaa on mahdollista kuulla tarvittaessa tilanteissa, jossa osaamista osoitetaan työpaikalla. 
Työelämän edustajien kuuleminen toteutetaan suullisesti tai kirjallisesti jakson loppuvaiheessa. Sanallisen 
kuvaus kirjataan yksilöllisesti ottaen huomioon opiskelijan vahvuudet.  

 

4.5.1 Arviointipäätös ja sen perustelut  
 

Koulutuskeskus JEDUssa koulutuksen osan osaamisen arvioinnin suorittaa vastuuopettaja. Ammatilliseen 
koulutukseen valmentavassa koulutuksessa arviointipäätös on 'hyväksytty' tai ’hylätty’ ja lisäksi voi olla 
sanallinen kuvaus osaamisesta. Arviointipäätös kirjataan Wilmaan perusteluineen.  

Arviointipäätös muodostuu arviointikeskustelun aikana opiskelijan osaamisesta HOKSiin kirjattujen 
osaamisen koulutuksen osan osaamistavoitteiden mukaisesti. Kaikkien arviointiin vaikuttavien 
dokumenttien tulee olla käytettävissä arviointikeskustelussa. Mikäli arvioitavaan koulutuksen osaan sisältyy 
osa-alueita, joiden osaaminen on arvioitu muussa osaamisen osoittamisessa, pitää näissä arvioinneissa 
syntyneet dokumentit olla mukana arviointikeskustelussa.  

Opettaja sopii ajankohdan ja paikan arviointikeskustelulle.  Arviointikeskustelu järjestetään 7vrk sisällä 
näytön suorittamisesta. Arviointikeskustelu voidaan järjestää myös etäyhteyksiä käyttäen.  Työpaikan 
edustajan voidaan kuulla kaikissa koulutuksen osissa, joissa osaamista osoitetaan työpaikalla. 
Työpaikkaohjaajan ohella myös opiskelija voi osallistua arviointikeskusteluun halutessaan työpaikalla 
järjestettävään koulutukseen valmentautumisen osalta.   

Ennen arviointikeskustelun alkamista opettaja selvittää keskustelun kulun ja sopii sen etenemisestä. 
Arviointikeskustelussa opiskelijalle annetaan mahdollisuus itsearviointiin. Itsearviointi ei vaikuta 
arvosanaan, eikä ole pakollinen. Arviointikeskustelussa arvioija päättää arvosanasta. Päätös perustuu 
arviointikriteereihin ja saatuun tietoon opiskelijan osaamisesta. Päätöksen jälkeen arvosana perusteluineen 
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tiedotetaan opiskelijalle. Arviointipäätöksen tiedottamisen jälkeen opettaja selvittää opiskelijalle 
menettelyt arvioinnin uusimiseen, arvioinnin tarkistamiseen ja oikaisuun. 

 

4.5.2 Arviointipäätöksen dokumentointi   
 

Koulutuksen järjestäjän nimeämä osaamisen arvioija päättää osaamisen arvioinnista koulutuksen osittain. 
Arvioijan tekemä arviointipäätös on hallintopäätös, johon opiskelija voi pyytää tarkistamista tai oikaisua. 
Hallintolain (434/2003) mukaan hallintopäätös on tehtävä kirjallisesti, ja kirjalliset päätökset vahvistetaan 
yleensä allekirjoituksella (tai vahvalla sähköisellä tunnistautumisella).  

Opettaja tekee osaamisen arvioinnista kirjallisen arviointipäätöksen. Vastuuopettaja kirjaa 
arviointipäätöksen opiskelijan Wilmaan.  Mikäli opiskelija haluaa arviointipäätökseen tarkistamista tai 
oikaisua, pitää hänelle varata tilaisuus tutustua kirjalliseen tai muutoin tallennettuun osaamisen arvioinnin 
perusteella syntyneeseen arviointiaineistoon. 

 

4.6 Arviointiaineiston säilyttäminen  
 

Valmentavan koulutuksen opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua kirjalliseen tai muutoin tallennettuun 
osaamisen arvioinnin perusteella syntyneeseen arviointiaineistoon (HOKS, osaamisen arvioinnit ja 
arviointipäätökset). Koulutuksen järjestäjän on säilytettävä arviointiaineisto vähintään kuuden kuukauden 
ajan arvosanan antamisesta. Arviointiaineisto, koulutuksen järjestäjän arkistonmuodostussuunnitelma, 
muu lainsäädäntö (erityisesti L 1705/2009 ja A 1766/2009.  

Koulutuskeskus JEDUssa arviointiin liittyvät asiakirjat ja arviointipäätös säilytetään toimipisteessä lukitussa 
paikassa. Arviointipäätöksen tehnyt opettaja tai koulutuksen vastuuopettaja vastaa asiakirjojen 
säilytyksestä. Toimipisteen koulutusjohtaja ja –päällikkö päättävät toimipisteittäin säilytyspaikat. 
Arviointiaineistoa säilytetään kuuden kuukauden ajan arvosanan antamisesta (tai siitä, kun arviointi on 
annettu opiskelijalle tiedoksi) (A 673/2017, 4 luku 13§).  

 

Koulutuskeskus JEDUssa opiskelijoihin liittyvät asiakirjat:  

- Opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (paperiset) tulee säilyttää lukolli
sessa kaapissa 
tietosuojan vuoksi. Opettajat säilyttävät nämä itsellään siihen saakka, kunnes opiskelija valmistuu.  
Sen jälkeen ne arkistoidaan vuosittain aakkosittain sen yksikön arkistoon, josta on valmistunut. Säil
ytysaika 
on 10v. Ensimmäinen ja viimeinen (HOKS) arkistoidaan, poikkeus: jos HOKSiin on tullut merkittävä 
muutos opiskelujen aikana, siitä tehty dokumentaatio tallennetaan myös. 

- Koulutusjohtaja 
ja /tai päällikkö tekee viranhaltijapäätöksen, jonka perusteella erityisopetuksen henkilö kokoaa suu
nnitelman. Toimitetaan yksiköiden pääarkistoon säilytettäväksi kerran vuodessa, arkistointi järjeste
tyssä mapissa aakkosittain vuosittain. (Valmistunut ryhmä)     

- Koulutussopimukset ja kaikki oppisopimukset säilytetään 10v. 
JEDUssa järjestettävät oppi- ja koulutussopimukset kootaan HOKSien kanssa samaan mappiin aakko
sittain   
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vuosittain ja toimitetaan oman yksikön arkistoon opiskelujen päätyttyä.     
Koulutuskeskus JEDUn yksiköiden opiskelijoiden 
koulutuksen todistukset ja opintosuoritusotteet toimitetaan 
Nivalan pääarkistoon vuosittain aakkosittain, ne ovat pysyvästi säilytettäviä.  
 
 

4.7 Tietojen siirto kansalliseen opintosuoritus- ja tutkintotietorekisteriin (Koski)   
 

Koulutuksen järjestäjän on tallennettava (L884/2017, 3 luku 9§) kansalliseen opintosuoritus- ja 
tutkintotietorekisteriin (Koski) seuraavat tiedot ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisessa 
koulutuksessa olevista opiskelijoistaan: 
 
1.      koulutus, koulutuksen tai osat  
2.      koulutuksen suorittamisen tai koulutuksen aloittaminen, väliaikainen keskeytyminen ja päättyminen;  
3.      suoritetut koulutuksen osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet sekä niiden laajuus, osaamisen 
arviointi sekä suoritettu koulutus;  
4.      opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 b §:ssä tarkoitetut opiskelijavuosien 
laskennassa tarvittavat tiedot sekä mainitussa laissa tarkoitetun perus- ja suoritusrahoituksen 
painotusperusteena käytettävät tiedot. 
 
Opiskelijoiden vastuuopettajat tallentavat yllä esitetyt tiedot opiskelijahallintojärjestelmä Primukseen 
www- käyttöliittymä Wilman kautta. Kosken vaatimien tietojen oikeellisuuden varmistamisessa käytetään 
lomakkeelle tehtyjä tarkistussääntöjä sekä automatisoituja tarkistuksia. 
 
Opiskelijahallintojärjestelmästä tieto on käytettävissä henkilöillä, joilla on järjestelmään 
käyttöoikeusryhmän mukaiset henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän muutos- ja katselutiedot 
tallentuvat lokitiedostoihin. Opiskelija näkee omat arviointitietonsa kirjautumalla henkilökohtaisilla 
käyttäjätunnuksilla Wilman käyttöliittymän kautta. 
Tiedonsiirto opiskelijahallintojärjestelmä Primuksesta Koskeen on automaattinen. Siirto suoritetaan 
seuraavana yönä arviointitietojen muuttumisen jälkeen. Opiskelijan valmistumisen tai eroamisen jälkeen 
opiskelijahallintopalvelut suorittavat tietojen tarkistamisen Koski- palvelun ja opiskelijahallintojärjestelmän 
välillä. 
 
Opintotosuoritus- ja tutkintotietojen siirto kansalliseen Koski –palveluun tapahtuu opiskelija-
hallintojärjestelmästä automaattisen tiedonsiirron avulla kerran vuorokaudessa. 
Opiskelijahallintojärjestelmään kirjatut suorituksen näkyvät Koski -palvelussa vuorokauden viiveellä 
kirjaamisesta. 

 

5. Arvioinnin uusiminen  
 

Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos opiskelijan 
osaamisen arviointi on hylätty (Valma). Arvosana hyväksytty/hylätty annetaan ammatilliseen koulutukseen 
valmentavan koulutuksen osasta. Arvioinnin uusimisen vaihtoehtona on arvioinnin tarkistaminen tai 
arvioinnin oikaisu. Tiedottaminen, ohjaus, HOKSin päivittäminen ja mahdollisesti puuttuvan osaamisen 
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hankkiminen. Opiskelija voi täydentää puuttuvaa osaamista siihen saakka, kun hän HOKSinsa mukaisesti 
suorittaa tavoitteena olevaa koulutusta. Edellä mainituissa tilanteissa noudatetaan tutkinnon perusteiden 
mukaista tai koulutuksen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaista arvioinnin uusinnan 
menettelyä. 

Mikäli opiskelijan suorittama koulutus sisältää ammatillisen perustutkinnon ammatillisia osia, yhteisten 
tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja tulee opiskelijalle järjestää mahdollisuus osaamisen 
osoittamisen uusimiseen, jos opiskelijan osaamisen arviointi on hylätty. Opiskelijan kanssa arvioidaan 
yhdessä, millaista lisäosaamisen hankkimista hän tarvitsee, miten kehittää taitoaan ja milloin hän voi tulla 
osoittamaan osaamisensa uudelleen. 

Opiskelijaa tiedotetaan arvioinnin uusimisesta, mikäli arvosana on hylätty. Vastuuopettaja järjestää 
mahdollisuuden tarvittaessa osaamisen osoittamisen uusimiseen. Opiskelijan (tarvittaessa alaikäisen 
huoltajan) kanssa arvioidaan yhdessä, millaista lisäosaamisen hankkimista hän tarvitsee, miten hän kehittää 
osaamistaan ja milloin hän mahdollisesti voisi tulla osoittamaan osaamisensa uudelleen. Suunnitelma 
kirjataan opiskelijan HOKSiin.  

6. Arvioinnin tarkistaminen  
 

Opiskelija voi pyytää arvioijalta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on 
ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. 
Arvioijan on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.  

 

7. Arvioinnin oikaisu 
 

Valmentavan koulutuksen opiskelija voi pyytää rehtorilta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista 
koskevaan päätökseen. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos 
arviointi on ilmeisesti virheellinen, rehtori voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä asettaa 
uuden arvioijan.  

Opiskelija voi hakea arvioinnin oikaisua kohdan 10 mukaiseen arvioijien/arvioijan päätökseen 14 vrk 
kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tiedoksi arvioinnin tarkistamista koskevan päätöksen.  

 

Toiminta Toimijat, toiminta, ohjaus Aikataulu 
Arvioinnin tarkistaminen Vastuuopettaja perehdyttää opiskelijan arvioinnin 

tarkistamisen tekemiseen.  Muutoksenhakuohjeet 
arvioinnin tarkastuslomakkeessa. 

Vastuuopettaja tai osan 
opettaja.  

Arvioinnin oikaisupyyntö Vastuuopettaja perehdyttää opiskelijan arvioinnin 
oikaisupyynnön tekemiseen rehtorille. 
Muutoksenhakuohjeet arvioinnin 
tarkastuslomakkeessa.  
  
 

14 vrk kuluessa + 7 vrk, 
jos päätös annettu 
tiedoksi kirjeellä, 
sähköpostilla tai 
vastaavalla ilman 
saantitodistusta 
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Mahdollinen uusi 
arviointi ja mahdolliset 
uudet arvioija 

Uuden arvioijien valinta: Koulutusjohtaja/-
päällikkö nimeää. 
Opiskelijan kuuleminen: koulutusjohtaja/-päällikkö 
ja (mahdollisesti uusi) arvioija. 
Uusi arviointi ja arviointiin liittyvät asiakirjat 
annetaan opiskelijalle, dokumentointi Wilmaan. 
Arviointipäätös allekirjoitetaan ja päivätään. 
Muistio kuulemistilaisuudesta 
Jakelu: Opiskelija, koulutusjohtaja/-päällikkö ja/tai 
arvioija. 

Asia käsitellään 14 vrk 
kuluessa 

Uusi arvioinnin 
oikaisupyyntö 

Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä uusi arvioinnin 
oikaisupyyntö, mikäli hän ei ole tyytyväinen 
saamaansa arviointipäätökseen. Arvioinnin 
oikaisupyyntö rehtorille.  

14 vrk kuluessa + 7 vrk, 
jos päätös annettu 
tiedoksi kirjeellä, 
sähköpostilla tai 
vastaavalla ilman 
saantitodistusta 

 

 

8. Todistus koulutuksen suorittamisesta tai koulutuksen osan suorittamisesta  
 

8.1 Todistusten ja tarvittavien liitteiden antaminen  
 

Todistukset laaditaan Opetushallituksen määräyksen (OPH-54-2018) mukaisesti. Koulutuskeskus JEDU 
antaa opiskelijalle todistuksen suoritetusta koulutuksesta, kun hän on suorittanut hyväksytysti ammatillisee
n koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden mukaisesti kaikki koulutuksen muodostumiseksi vaa
dittavat koulutuksen  
osat, 60 osp. Koulutuskeskus JEDUssa todistuksen laatii vastuuopettaja ja opiskelijapalvelut. Todistuksen 
tarkistaa vastuuopettaja ja opintosihteeri. Todistuksen koulutuksesta allekirjoittaa rehtori ja 
vastuuopettaja. Todistus leimataan Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän leimalla. Opiskelijalle todistus 
annetaan valmistujaisjuhlassa tai muussa opiskelijan kanssa sovitussa tilaisuudessa. Perustellusta syystä 
todistus voidaan toimittaa opiskelijalle kirjattuna kirjeenä. Allekirjoitetut todistuksen kopiot ja 
opintosuoritusotteet säilytetään Koulutuskeskus JEDUn Nivalan toimipisteen pääarkistossa, jossa ne ovat 
pysyvästi. Lisäksi tiedot tallennetaan WILMAn sähköiseen arkistoon. Opiskelijalla on mahdollisuus saada 
kadonneen todistuksen tilalle kopio alkuperäisestä todistuksesta. 
Todistus valmentavan koulutuksen suorittamisesta päivätään aina todistuksen antopäivän mukaan. 
Todistuksessa on tiedot koulutuksesta, opiskelijan nimi, oppijanumero, henkilötunnus, diaarinumero, 
arviointiasteikko, Koulutuskeskus JEDUn yhteystiedot ja nimi tiedot lainsäädännöstä, johon koulutus 
perustuu.  

Koulutuskeskus JEDU antaa opiskelijalle todistuksen suoritetuista koulutuksen osista, jos opiskelija eroaa 
kesken koulutuksen tai opiskelijan pyynnöstä koulutuksen aikana. Todistus päivätään aina antopäivän 
mukaan.  Todistuksen 
lisätietoihin merkitään, mitä suorituksia koulutuksen kokonaan suorittamisesta annettavan todistuksen saa
minen opiskelijalta edellyttää. Lisäksi todistuksesta on edellä olevat todistukseen merkittävät tiedot. 
Koulutuskeskus JEDUssa todistuksen suoritetuista koulutuksen osista allekirjoittaa toimipisteen 
koulutusjohtaja tai -päällikkö ja vastuuopettaja.  
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Opiskelijan pyynnöstä Koulutuskeskus JEDU antaa opiskelijalle todistuksen valmentavaan koulutukseen 
osallistumisesta.  Osallistumistodistus on ote opintosuoritusrekisteristä, joka sisältää tiedot koulutuksen 
sisällöstä, kestosta ja tiedot koulutuksen perusteista. Otteen opintosuoritusrekisteristä allekirjoittaa 
vastuuopettaja. 

 

9. Salassapito ja tietosuoja  
 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ja Koulutuskeskus JEDUn toiminnassa noudatetaan 25.5.2018 
voimaan tullutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) (Tietosuojalaki 1050/2018). Koulutuskuntayhtymä 
JEDUlla on kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavastaavana 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä toimii tietohallintopäällikkö. Rekisteröidyt saavat EU-tietosuoja-
asetuksen vaatimat henkilötietojensa käsittelyä koskevat tiedot JEDUn www-sivuilta, JEDUn Intranetistä tai 
Wilmasta. 

Koulutuskuntayhtymällä on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä. 
Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on 
aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän 
tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin. 

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytettävää arviointiaineistoa (HOKS, erityisen tuen päätös, todistukset, 
opiskelijan tuottamat dokumentit) ja arviointipäätöstä, jossa on opiskelijan nimi tai muu tunniste (esim. 
opiskelijanumero), käsitellään luottamuksellisesti ja tietoja niistä saavat käsitellä vain ko. opiskelijan lisäksi 
arviointiin osallistuvat arvioijat. Arviointikeskustelut käydään henkilökohtaisesti opiskelijan kanssa ja 
arviointitulokset sekä myös opiskelijan opiskelun aikana saama palaute osaamisen kehittymisestä on 
esitettävä opiskelijalle siten, etteivät sivulliset ole sitä kuulemassa tai näkemässä. Arviointiin osallistuvat 
eivät saa ilmaista ulkopuolisille arvioinnin tietoja ilman opiskelijan lupaa.  

 

10. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman toimeenpanon seuranta, 
arviointi ja kehittäminen 
 

Koulutuskeskus JEDUn osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on osa 
laadunhallintajärjestelmää. JEDUn päätehtävänä on kouluttaa osaavia ammattilaisia työelämään 
ja jatko-opintoihin. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on arjen työkalu, 
jota Jedun opettajat ja ohjaushenkilöstö käyttävät opiskelijan osaamisen arvioinnissa. Käyttäjät 
antavat palautetta suunnitelman toimivuudesta ja sisällöistä omalle esimiehelleen. Suunnitelman 
sisältö tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.    
   
Lukuvuoden alussa tutkintokohtaisten osaamisen arviointisuunnitelmien keskeiset sisällöt 
käydään läpi esimiesten johdolla henkilöstökokouksissa. Uudet opettajat perehdytetään 
arviointiin perehdytyksen yhteydessä.   
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Jedun strategisia mittareita ovat näyttöjen määrä työelämässä, valmistuvien opiskelijoiden 
työllistyminen ja jatko-opintojen siirtyneiden määrä, kokonaiskeskeyttäminen ja sieltä erityisesti 
negatiivinen keskeyttäminen.   
  
Opiskelijoilta kerätään palautetta valtakunnallisilla Arvo-kyselyillä. Kyselyt tehdään aloittaville 
opiskelijoille opintojen alkuvaiheessa ja valmistuville opiskelijoille opintojen 
lopuksi. Kyselyt ovat:  

• Arvo-kysely, ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneet   
• Arvo-kysely, ammatillisen tutkinnon suorittaneet  
• Arvo-kysely, ammatillisen tutkinnon osan tai osia suorittaneet.  

   
Koulutuskeskus JEDUssa kyselyjen tulokset ovat saatavilla Power BI-portaalin kautta. Tuloksia 
analysoidaan vähintään vuosittain. Myös kuntayhtymän hallitus seuraa Arvo-kyselyjen 
tuloksia. Analyysien pohjalta sovitaan tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.  
   
Opettajat ja muu henkilöstö välittävät työelämästä saatua palautetta esimiehille. Palautteita 
arvioidaan esimiesfoorumissa ja tarvittaessa tehdään muutoksia prosesseihin toiminnan 
parantamiseksi.  
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